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Geirfa  
 

Asiantaeth 
Cynnal Plant 
(CSA) 

Corff gweinyddol ar gyfer y cynlluniau cynhaliaeth plant 1993 a 2003 

Gwasanaeth 
Cynhaliaeth 
Plant (CMS) 

Corff gweinyddol ar gyfer y cynllun cynhaliaeth plant 2012 

Opsiynau 
Cynhaliaeth 
Plant  

Gwasanaeth am ddim a ddarperir ar ran yr Adran Gwaith a 
Phensiynau, sy’n rhoi gwybodaeth a chefnogaeth ddiduedd i helpu 
rhieni i wneud dewisiadau am gynhaliaeth plant. Bydd rhaid i rieni cael 
sgwrs gydag Opsiynau Cynhaliaeth Plant cyn gallent wneud cais i’r 
CMS. 

Rhiant sy’n talu 
cynhaliaeth 

Y rhiant sydd heb brif ofal o ddydd i ddydd o’r plant sy’n gymwys am 
gynhaliaeth, ac sy’n gyfrifol am dalu cynhaliaeth plant. A adwaenid yn 
flaenorol fel rhiant dibreswyl. 

Rhiant sy’n cael 
cynhaliaeth  

Y rhiant gyda’r prif ofal o ddydd i ddydd o’r plant sy’n cynnwys am 
gynhaliaeth, ac a ddylai gael cynhaliaeth plant. A adwaenid yn 
flaenorol fel rhiant â gofal. 

Cytundeb 
Teuluol (FBA) 

Trefniant cynhaliaeth plant y mae rhieni wedi cytuno arno rhwng ei 
gilydd, heb gynnwys y gwasanaeth plant statudol. Gall Cytundeb 
Teuluol (FBA) gynnwys cymorth ariannol a/neu gymorth mewn ffyrdd 
eraill.   

Talu 
Uniongyrchol  

Math o wasanaeth a gynigir gan y CMS, lle mae'r CMS yn cyfrifo'r 
atebolrwydd cynhaliaeth, ac yn darparu amserlen dalu, ac mae rhieni 
yn trefnu'r taliadau rhwng ei gilydd. Nid oes unrhyw ffioedd casglu. 
Gall unrhyw un o'r cleientiaid ddewis i wneud yr achos yn un talu 
uniongyrchol, heb ystyried dymuniadau'r llall. Yr unig eithriad yw pan 
fydd y rhiant sy'n cael cynhaliaeth yn gofyn am gasglu a thalu, ac 
mae'r CMS yn ystyried bod y rhiant sy'n talu cynhaliaeth yn 
annhebygol o dalu, yn seiliedig ar dystiolaeth o'u hymddygiad fel rhan 
o'u hachos gyda’r CMS. 

Casglu a Thalu  Math o wasanaeth a gynigir gan y CMS, lle mae'r CMS yn cyfrifo'r 
atebolrwydd cynhaliaeth, ac yn darparu amserlen dalu, ac yn 
cynorthwyo gyda trosglwyddo taliadau rhwng y cleientiaid. Mae’r ddau 
gleient yn gymwys i ffioedd casglu. Mae ffi o 20% ar gyfer y rhiant sy'n 
talu cynhaliaeth yn cael ei ychwanegu at yr atebolrwydd wrth iddo 
gronni, a tynnir ffi o 4% o unrhyw arian a delir i'r rhiant sy'n cael 
cynhaliaeth. Bydd achosion yn cael ei  rhoi yn y gwasanaeth casglu a 
thalu os bydd y ddau gleient yn gofyn am hyn, neu os yw'r rhiant sy'n 
cael cynhaliaeth yn gofyn am gasglu a thalu a bod y CMS yn ystyried 
bod y rhiant sy'n talu yn annhebygol o dalu. 
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Rhagair Gweinidogol  
 

Mae tystiolaeth glir fod rhieni o deuluoedd sydd wedi gwahanu yn elwa pan fo gan eu 
rhieni berthynas o safon dda. Rydym yn gwybod fod y rhan fwyaf o rieni sydd wedi 
gwahanu am gymryd cyfrifoldeb ariannol am eu plant ac mae llawer o rieni yn gallu 
gwneud eu trefniadau eu hunain ar gyfer hyn. 

Mae’r system cynhaliaeth ddiwygiedig, a ddaeth i rym yn 2012, yn rhoi anogaeth llawer 
cryfach i rieni i gyd-weithio ar ôl gwahanu, a lle’n bosib gwneud cytundebau teuluol ar 
gyfer cynhaliaeth plant. Mae’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant ar gael ar gyfer teuluoedd 
sy’n methu a gwneud cytundeb preifat. Yn dilyn rhoi’r cynllun ar waith fesul cam yn ofalus, 
mae’r gwasanaeth yn gweithio’n well ac yn osgoi llawer o’r problemau oedd yn 
amgylchynu’r cynlluniau cynhaliaeth plant statudol blaenorol. 

Wrth i ni gyflwyno’r cynllun diwygiedig rydym wedi bod yn cadw golwg ar brofiadau 
cwsmeriaid a gwrando ar unrhyw faterion a godir gan rhanddeiliaid gan gynnwys y 
Pwyllgor Dethol Gwaith a Phensiynau. Rwy’n benderfynol o sicrhau bod y trefniadau 
newydd yn parhau i weithio’n dda ar gyfer teuluoedd, ac yn gweld yr angen i gryfhau 
ymhellach y system statudol i sicrhau yn arbennig bod: 

 Gweithiwyr sydd ag enillion cymhleth yn cael asesiad cynhaliaeth teg; a  
 Popeth a allwn ei wneud yn cael ei wneud i rwystro rhieni rhag osgoi eu 

rhwymedigaethau ariannol tuag at eu plant. 

Wrth fynd ati i gau achosion olaf yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) sydd ag atebolrwydd 
byw, dros y flwyddyn i ddod, rwyf hefyd am roi'r terfyn ar yr ansicrwydd sydd gan  
deuluoedd am sut y bydd yr ôl-ddyledion hanesyddol a gronnwyd ar achosion CSA yn cael 
eu trin yn y dyfodol. 
  

Bwriad y cynigion yn y ddogfen ymgynghori yma yw ceisio cryfhau'r Gwasanaeth 
Cynhaliaeth Plant diwygiedig i gyflawni lefelau cydymffurfiaeth hyd yn oed yn uwch o fewn 
y cynllun statudol. Maent hefyd yn bwriadu delio â'r miloedd o achosion CSA gydag ôl-
ddyledion sydd wedi mynd yn angof, yn aml ers blynyddoedd lawer. Mewn llawer o'r 
achosion yma, mae'r plant bellach yn oedolion eu hunain; mae'r ddyled yn aml yn fychan; 
ac mewn rhai achosion, pan ofynnir iddynt, mae rhieni wedi symud ymlaen gyda'u 
bywydau ac nid oes ganddynt ddiddordeb mewn casglu’r ddyled. Rydym yn cynnig rhoi 
dewis terfynol i rieni y mae’r ddyled yn ddyledus iddynt i ofyn i ni ystyried gweithredu i 
gasglu’r ddyled, pan allai hyn fod yn bosib am gost resymol i'r trethdalwr. Byddai hyn yn 
galluogi i'r achosion yma gael eu cau unwaith ac am byth yn y blynyddoedd nesaf. 
 
Rydym am glywed eich barn ar yr holl gynigion yn y ddogfen ymgynghori ac os ydynt yn 
gytbwys o ran safbwynt y rhieni, y plant a’r trethdalwr. Mae gennym hefyd ddiddordeb 
mewn clywed syniadau pellach y gallai fod gennych am sut i gynyddu cydymffurfiaeth, yn 
enwedig gan rieni hunangyflogedig. 
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Crynodeb Gweithredol 

1. Mae’r papur yma yn lansio ymgynghoriad ar ein Strategaeth Cydymffurfiaeth ac Ôl-
ddyledion newydd arfaethedig. Mae’n cynnwys manylion: 

 Gwelliannau arfaethedig ar gyfer cyfrifiadau cynhaliaeth plant a mesurau 
cydymffurfiaeth newydd 

 Cynigion ar gyfer dulliau casglu a gorfodi  cryfach 
 Cais am syniadau pellach ar gasglu a gorfodi 
 Cynigion ar sut i ddelio gyda dyled hanesyddol a gronnwyd ar achosion Asiantaeth 

Cynnal Plant (CSA). 
 

Amcanion  
2. Amcanion ein Strategaeth Cydymffurfiaeth ac Ôl-ddyledion arfaethedig newydd yw: 

 Parhau i flaenoriaethu adnoddau er lles plant heddiw; 

 Parhau i annog rhieni i gydweithredu ynglŷn â’u trefniadau cynhaliaeth plant pan yn 
bosib, gan fod hyn o fudd i’r plant; 

 Parhau i leihau croniad dyled yn y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant (CMS);  

 Gwella cydymffurfiaeth ymhellach drwy newidiadau i gyfrifiadau cynhaliaeth plant; 

 Cryfhau ein pwerau casglu ar draws bob cynllun;  

 Wynebu’r ôl-ddyledion hanesyddol a gronnwyd o dan y CSA; a 

 Osgoi gweithgareddau a ariannir gan y trethdalwr sydd ddim yn arwain at ragor o 
arian yn mynd at blant. 

Annog cydweithrediad rhwng rhieni, a rôl y CMS  
3. Mae tystiolaeth1 yn awgrymu bod perthynas o safon rhwng rhieni, os ydynt gyda'i 

gilydd neu wedi gwahanu, yn arwain at ganlyniadau positif i blant. 
4. Cyn i rieni allu gwneud cais i’r CMS, mae’n rhaid iddynt gael sgwrs orfodol gydag 

Opsiynau Cynhaliaeth Plant, sef gwasanaeth rhad ac am ddim sy’n rhoi gwybodaeth 
ac yn cyfeirio at gefnogaeth arbenigol. Gall Opsiynau Cynhaliaeth Plant2 helpu rhieni i 
ystyried y gwahanol fathau o drefniadau cynhaliaeth plant sydd ar gael iddynt, gan 
gynnwys trefniadau teuluol.  

5. Rydym yn deall y gall gwrthdaro rhwng rhieni amharu ar eu gallu i wneud cytundeb 
teuluol. Rydym yn anelu at gefnogi rhieni i leihau gwrthdaro yn eu perthynas drwy 
raglen newydd fydd yn gwella mynediad rhieni yn Lloegr i gefnogaeth leol, a brofwyd 
sy’n helpu rhieni i gydweithio. 

6. Mae’r rhan fwyaf o rieni am wneud y gorau ar gyfer eu plant ac mae’r system 
cynhaliaeth plant diwygiedig yn helpu iddynt wneud hynny. 

 

                                            
1 Harold et al (2016) ‘What works to enhance inter-parental relationships and improve outcomes for children’ , DWP 
https://www.gov.uk/government/publications/what-works-to-enhance-inter-parental-relationships-and-improve-outcomes-for-children 
2 Gelwir hyn yn Choices yng Ngogledd Iwerddon. 

https://www.gov.uk/government/publications/what-works-to-enhance-inter-parental-relationships-and-improve-outcomes-for-children
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7. Mae’r CMS yn cynnig cynllun statudol ar gyfer rhieni na allant wneud cytundeb 
teuluol. Gallant un ai ddefnyddio’r gwasanaeth ‘talu uniongyrchol’ sy’n fwy 
cydweithredol, lle mae’r rhieni yn cael cyfrifiad ffurfiol a chynllun talu, ac yna yn trefnu 
i wneud taliadau rhwng ei gilydd, neu gallant ddefnyddio ‘casglu a thalu’ lle fydd y 
CMS yn casglu arian sy’n ddyledus gan y rhiant sy’n talu cynhaliaeth a’i dalu i’r rhiant 
sy’n cael cynhaliaeth.  

8. Mae’r CMS yn symlach a mwy effeithiol na Chynlluniau’r CSA. Er enghraifft: 

 Mae’r broses gyfrifo yn llawer cyflymach. Yn wahanol i’r CSA, does dim ôl-groniad 
o geisiadau wedi datblygu ar CMS, ac mae’r CMS hefyd yn defnyddio gwybodaeth 
am incwm yn uniongyrchol gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) yn hytrach na 
dibynnu ar gleientiaid i roi’r wybodaeth yma. 

 Mae cyfrifiadau yn cael eu hadolygu yn flynyddol i sicrhau eu bod yn gywir. 

 Mae gan system newydd Technoleg Gwybodaeth CMS lefelau uwch o 
awtomasiwn, sy’n fwy effeithiol, yn cyflymu prosesau fel y gall cleientiaid gael gwell 
gwasanaeth a chynnydd mewn cywirdeb a chysondeb.  

9. Rydym wedi bod yn cau achosion CSA byw ac yn cynnig y cyfle i deuluoedd wneud 
cytundebau teuluol newydd – unai cytundebau preifat neu drwy’r CMS newydd.   

10. Wrth nesáu at ddiwedd cau achosion CSA mae angen dybryd i droi at fater yr ôl-
ddyledion CSA. Mae NAO3 a Phwyllgor Dethol Gwaith a Phensiynau4 wedi gofyn yn 
ddiweddar i’r Adran i egluro ei sefyllfa o ran achosion hanesyddol ôl-ddyledion yn 
unig. Bydd gweithredu nawr i ddelio gyda’r ôl-ddyledion hanesyddol yma yn galluogi i 
ni dynnu llinell derfynol o dan broblemau’r systemau cynhaliaeth plant blaenorol a 
chanolbwyntio ar adeiladu ar lwyddiant CMS. 
 

Mesurau cydymffurfiaeth arfaethedig  
Gwella cydymffurfiaeth cyfrifiadau  

11. Mae mynediad i wybodaeth a adroddir gan HMRC yn galluogi i CMS gael ystod 
ehangach o wybodaeth incwm nag oedd ar gael i’r CSA. Mae hyn yn galluogi i ni 
gyfrifo atebolrwydd yn gyflymach ac yn fwy cywir, gyda llai o bosibilrwydd o wrthdaro 
na’r hyn a ddigwyddodd yn flaenorol. Er bod y system yma yn gweithio yn dda i’r rhan 
helaethaf o’n cleientiaid, rydym yn ymwybodol o achosion lle mae incwm y rhiant sy’n 
talu cynhaliaeth yn fwy cymhleth ac efallai na chaiff ei drin yn ddigonol gan y 
ddeddfwriaeth a gweithdrefnau presennol. 

12. Rydym yn cynnig gwelliannau i sut rydym yn cyfrifo cynhaliaeth ar gyfer rhieni sydd 
ag incwm cymhleth, i’n galluogi i gynnwys asedau a ffynonellau eraill o incwm na 
allwn ar hyn o bryd eu cipio. Byddai hyn yn lleihau’r gallu ar rieni i drefnu eu materion 
ariannol mewn ffordd sy’n lleihau eu hatebolrwydd ariannol tuag at eu plant. Rydym 
hefyd yn cyflwyno adnoddau gweithredol cynyddol i’n Huned Archwilio Ariannol er 
mwyn taclo rhieni sy’n ceisio peidio â datgelu eu holl incwm. 

                                            
3 Cau achosion a rheoli ôl-ddyledion ar cynlluniau 1993 a 2003 https://www.nao.org.uk/report/child-maintenance-closing-cases-and-
managing-arrears-on-the-1993-and-2003-schemes/   
4 https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/work-and-pensions-committee/inquiries/parliament-
2015/child-maintenance-16-17/ 

https://www.nao.org.uk/report/child-maintenance-closing-cases-and-managing-arrears-on-the-1993-and-2003-schemes/
https://www.nao.org.uk/report/child-maintenance-closing-cases-and-managing-arrears-on-the-1993-and-2003-schemes/
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Didyniadau o fudd-daliadau  

13. Mae’n iawn i hyd yn oed rieni sydd ar fudd-daliadau i gyfrannu’n ariannol ar gyfer eu 
plant a dyna pam mae gennym eisoes y pwerau i ddidynnu cynhaliaeth barhaol o 
nifer o fudd-daliadau. Rydym yn cynnig ymestyn y pwerau yma fel y gallwn barhau i 
ddidynnu o fudd-daliadau er mwyn casglu ôl-ddyledion o gynhaliaeth sydd heb ei 
thalu ac rydym yn bwriadu cynyddu’r pwerau yma i ystod ehangach o fudd-daliadau 
gan gynnwys Credyd Cynhwysol. 

Didyniadau o gyfrifon partneriaeth neu gyfrifon busnes unig fasnachwr heb 
atebolrwydd cyfyngedig  

14. Yn 2016, fe wnaethom ymgynghori ynglŷn â didyniadau rheolaidd a chyfandaliadau o 
gyfrifon banc ar y cyd ac rydym yn cynllunio i gyflwyno’r mesurau hynny. Rydym nawr 
yn cynnig cyflwyno didyniadau tebyg o gyfrifon busnes partneriaeth neu unig 
fasnachwr heb atebolrwydd cyfyngedig. Dylai hyn wella cydymffurfiaeth o fewn y grŵp 
bychan o rieni sy’n talu cynhaliaeth sy’n ceisio peidio â thalu cynhaliaeth plant drwy 
symud incwm i gyfrifon na allwn ddidynnu ohonynt. 

Dileu trwyddedau teithio  
15. Rydym yn cynnig dod â phwerau presennol i rym i wahardd rhieni sy'n talu 

cynhaliaeth sydd ddim yn cydymffurfio rhag dal neu gael trwydded teithio Y DU am 
gyfnod o hyd at 2 flynedd. Byddai’r pŵer yma ond yn berthnasol i rieni sy’n talu sy'n 
byw yn Lloegr, yr Alban neu Gymru. Fel gyda'n pwerau presennol i ddiddymu 
trwyddedau gyrru ac anfon i'r carchar, disgwyliwn i’r bygythiad o golli trwydded teithio 
i anog rhieni sy'n talu cynhaliaeth i gydymffurfio. 

Cais am sylwadau - cais am syniadau ar gyfer mesurau llym i gasglu a gorfodi 
16. Rydym yn gwybod bod y rhan fwyaf o rieni eisiau gwneud y peth iawn, ond gall fod yn 

anodd cael cydymffurfiaeth gan rhai grwpiau o rieni sy'n talu cynhaliaeth, yn enwedig 
y rhai sy'n hunangyflogedig. Hoffem gael syniadau gan ddeiliad diddordeb ac 
aelodau'r cyhoedd ar sut i gynyddu cydymffurfiaeth gan gleientiaid sydd ddim yn 
cydymffurfio yn y grŵp yma a grwpiau eraill.     
Delio ag ôl-ddyledion a gronnwyd ar achosion yr Asiantaeth Cynnal Plant 
 

Dyled yn ddyledus i rieni sy’n cael cynhaliaeth  
17. Rydym wedi archwilio nifer o ddulliau o drin ôl-ddyledion CSA sy'n ddyledus i rieni, 

gan gynnwys ceisio casglu'r ddyled yma. Mae'r costau sy'n gysylltiedig gyda cheisio 
casglu yn uchel, ac erbyn hyn rydym yn ystyried y mwyafrif  o'r ddyled yn 
anghasgledig5. Mae llawer o'r ddyled yn hen (mae llawer o'r plant bellach yn oedolion) 
a phrofiad gweithredol yw bod gennym ddata sy’n annibynadwy ar gyfer llawer o'r 
rhieni yn yr achosion yma. Mae cost i gadw gwybodaeth am yr achosion yma, ac 
mewn llawer o achosion ni fydd cymryd camau yn adennill unrhyw arian. Er mwyn 

                                            
5 Gweler Cyfriron Cronfa Clientiaid 2015 i 2016, tudalen 7 - https://www.gov.uk/government/publications/child-maintenance-client-funds-
account-2015-to-2016 

https://www.gov.uk/government/publications/child-maintenance-client-funds-account-2015-to-2016
https://www.gov.uk/government/publications/child-maintenance-client-funds-account-2015-to-2016
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sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o arian y trethdalwyr, a rhoi 
ffocws ar adnoddau lle maent yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf, byddem yn hoffi 
cynnal ymarferiad i fynd i'r afael ag ôl-ddyledion hanesyddol.  

18. Byddem yn ysgrifennu at rieni sy'n cael cynhaliaeth a’u cynghori i gysylltu gyda ni 
(trwy gynrychiolaeth ffurfiol) os ydynt yn parhau i fod am i ni fynd ar ôl y ddyled sy'n 
ddyledus iddynt. Os na fydd y rhiant sy’n cael cynhaliaeth yn ymateb i’r llythyr 
cychwynnol yna byddwn yn anfon llythyr atgoffa 30 niwrnod ar ôl anfon y llythyr 
cyntaf. 

19. Os bydd rhiant sy'n cael cynhaliaeth yn ymateb i ddweud wrthym eu bod am i ni 
gymryd camau pellach ar eu hôl-ddyledion, byddem yn perfformio nifer o wiriadau i 
weld a oes siawns realistig o gasglu. Os oes, byddem yn penderfynu pa weithgaredd 
sy'n rhesymol, ond pan nad yw'r rhiant sy'n cael cynhaliaeth yn ymateb i'n llythyr o 
fewn 60 diwrnod neu os yw’r achos yn cael ei ystyried fel un heb lawer o siawns o 
gasglu’n llwyddiannus, byddai'r ddyled yn cael ei ddileu.  

20. Rydym yn cynnig mabwysiadu'r dull yma ar gyfer achosion sydd ddim yn talu ac sydd 
â dyled CSA dros £500 os yw’r achos yn llai na deg mlynedd oed a dyled o dros 
£1000 os yw’r achos yn fwy na deg mlynedd. 

21. Ar hyn o bryd, cyn i'r ddyled sy'n ddyledus i rieni gael ei ddileu, rydym yn anfon llythyr 
yn gofyn i'r ddau riant os hoffent gyflwyno sylwadau. Rydym yn cynnig gwneud nifer o 
newidiadau i'r broses yma ar gyfer achosion lle mae dyled wedi'i gronni ar gynlluniau 
CSA yn unig: 

 Tynnu cyfnod cronni y ddyled o’n holl gynrychiolaeth a llythyrau hysbysu (i leihau'r 
costau o’u cynhyrchu); 

 Tynnu ffigwr y ddyled o lythyrau lle mae’r achos yn fwy na deg oed 

 Byddwn ond yn gofyn i’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth i wneud sylwadau ble: 
o Mae’r ddyled yn fwy na £500 a mae’r achos yn llai na deg oed , neu dros 

£1000 os yw’r achos yn fwy na deg oed; ac 
o Mae’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth wedi gwneud sylwadau; ac 
o Mae siawns rhesymol o gasglu 

22. Nid yw'n gost effeithiol ceisio casglu neu barhau i gynnal dyled sy'n llai na £500 (neu 
ddyled llai na £1000 os yw’r achosion yn ddeg oed neu fwy). Felly, rydym yn cynnig 
dileu dyledion CSA sy’n llai na’r trothwyau yma. Ni fyddwn yn gofyn am sylwadau gan 
gleientiaid yn yr achosion yma ond bydd llythyr hysbysu terfynol yn cael ei ddarparu. 

23. Ni fydd achosion gyda dyled o llai na £65 yn derbyn unrhyw lythyrau hysbysu. 
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Dyled sy'n ddyledus i'r Llywodraeth   

24. Ni fydd casglu'r ddyled yma yn fuddiol i deuluoedd ac nid yw'n ddefnydd da o 
gronfeydd y llywodraeth gan nad yw'n gost effeithiol i gasglu neu barhau i gynnal y 
ddyled yma. Rydym yn cynnig dileu'r holl ddyledion heb eu talu sy'n ddyledus i'r 
llywodraeth a gronnwyd yn y CSA. 

Manylion yr ymgynghoriad 

At bwy mae’r ymgynghoriad yma wedi ei anelu 
25.  Mae'r ymgynghoriad yn agored i fudiadau sector gwirfoddol a chymunedol, yn ogystal 

â chleientiaid y cynlluniau CSA a CMS, ac aelodau'r cyhoedd. 

Pwrpas yr ymgynghoriad 
26. Pwrpas yr ymgynghoriad yma yw hysbysu strategaeth newydd cydymffurfio ac ôl-

ddyledion cynhaliaeth plant y Llywodraeth. Yn dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad 
ac yn amodol ar amserlenni seneddol, yn dilyn y cyhoeddiad, anelwn at wneud 
rheoliadau i alluogi: 

 Gwahardd rhag dal neu gael trwydded teithio;  

 Estyniad ar ein pwerau i ddidynnu o fudd-daliadau;  

 Didyniadau o gyfrifon banc ar y cyd a chyfrifon busnes unig fasnachwyr a 
phartneriaethau heb atebolrwydd cyfyngedig; 

 Estyniad o’n pwerau dileu; a 

 Gwella’r broses gynrychiolaeth ar gyfer achosion CSA ar gyfer dileu. 

Cwmpas yr ymgynghoriad  
27. Mae'r ymgynghoriad yma yn berthnasol i Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd 

Iwerddon.  

Hyd yr ymgynghoriad 
28. Mae'r cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 14 Rhagfyr 2017 ac mae'n rhedeg tan 8 

Chwefror 2018. 

Sut i ymateb i'r ymgynghoriad yma 
29. Anfonwch eich ymatebion i'r ymgynghoriad i: 
E-bost: COMPLIANCEAND.ARREARSCONSULTATION@DWP.GSI.GOV.UK 

Neu 
Child Maintenance Policy team 
3rd Floor Zone H 
Quarry House 
Quarry Hill 
Leeds 
LS2 7UA 

mailto:COMPLIANCEAND.ARREARSCONSULTATION@DWP.GSI.GOV.UK
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Wrth ymateb, dywedwch os ydych yn gwneud hynny fel unigolyn neu'n cynrychioli 
barn sefydliad. Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, gwnewch yn glir pwy mae'r 
sefydliad yn ei gynrychioli, a lle bo hynny'n berthnasol, sut y cafodd barn yr aelodau 
eu casglu. 

Cefndir 
 
30. Yn dilyn methiant cynlluniau cynhaliaeth plant blaenorol, mae'r CMS newydd wedi'i 

gyflwyno’n ofalus ers 2012 ac mae bellach yn darparu gwasanaeth da i deuluoedd. 
Mae hyn oherwydd: 

 Mae wedi annog cydweithio o fewn teuluoedd. Mae gan tua 30%6o’r rhai a 
gysylltodd ag Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn ystod 2016-2017 drefniant teuluol 
(gan gynnwys Cytundebau Teuluol [FBAs] oedd eisoes yn bodoli a wnaed cyn 
cysylltu ag Opsiynau Cynhaliaeth Plant). 

 Mae'r gyfradd gyfredol o gronni ôl-ddyledion ar CMS yn hanesyddol is nag yr oedd 
ar y CSA7. 

 Yn y flwyddyn ariannol 2016/17, roedd £110m8 i'w dalu ar achosion casglu a thalu 
CMS, a casglwyd £56m (51%). Mae baich achosion casglu a thalu yn cynrychioli'r 
achosion anoddaf, gan y bydd gan y rhai sy'n gallu cydymffurfio'n haws 
gytundebau teuluol neu fod yn y gwasanaeth talu uniongyrchol. 

 Mae'r broses gyfrifo yn symlach ac yn fwy effeithlon na chynlluniau cynharach 
CSA, heb unrhyw ôl-groniad sylweddol o geisiadau ar CMS. Ym mis Mawrth 2007 
roedd nifer yr achosion heb eu clirio ar gynllun 2003 yn 150,000. Ym mis Rhagfyr 
2016 roedd nifer yr achosion heb eu clirio ar 2012 yn 6009. 

31. Roedd problemau sylweddol yn y maes gweithredol, polisi  a gyda TG ar gyfer 
cynlluniau 1993 a 2003 a gyfrannodd at  groniant o ôl-ddyledion sylweddol o 
gynhaliaeth heb ei thalu - ar hyn o bryd mae £ 3.7bn10  yn ddyledus. O hyn, mae o 

                                            
6 Trefniadau teuluol Cynhaliaeth plant effeithiol: data i Mawrth 2017 - https://www.gov.uk/government/statistics/effective-family-based-
child-maintenance-arrangements-data-to-march-2017 
7 Ar gyfer CSA, mae hyn yn seiliedig ar gyfradd cronni wythnosol ar gyfartaledd rhwng 1994 a 2008, ac ar gyfer CMS y swm cyfatebol 
am y flwyddyn 2016/2017 (y cyfnod cynharaf y mae data ôl-ddyledion CMS ar gael) 
"Source: ‘2012 statutory child maintenance scheme statistics, March 2017”, table 8 - 
https://www.gov.uk/government/collections/statistics-on-the-2012-statutory-child-maintenance-scheme for CMS and “Source: ‘Child 
Maintenance Arrears Growth, 2013, DWP, p.6” -  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223068/csa_arrears_growth.pdf for historic CSA 
8 Dim ond i Brydain Fawr y mae’r ffigurau yma yn gymwys 
9 Ar gyfer ffigurau CSA ewch i Tabl 2.1, Crynodeb Chwarterol Ystadegau Asiantaeth Cynnal Plant, Rhagfyr  2008: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120716162058/http:/www.childmaintenance.org/en/publications/stats1208.html,  

https://www.gov.uk/government/statistics/2012-statutory-child-maintenance-scheme-aug-2013-to-mar-2017-
experimental 

10 Mae'r £ 3.7 biliwn ychydig yn is na'r ffigwr a gyhoeddwyd yng Nghyfrifon Cronfeydd Cleientiaid blynyddol 2015/16 o £ 3.98 biliwn, 
oherwydd gwahaniaethau hysbys yn yr addasiad cyfrif rhwng y ddau ffynhonnell ddata. Mae'r ffigwr £ 3.7 biliwn yn seiliedig ar 
Ystadegau Swyddogol yr Adran, a gyhoeddir bob chwarter, ac sydd felly'n rhoi golwg fwy amserol ar gynrychioli sefyllfa Mawrth 2017. 
Ffynhonnell:Child maintenance: client funds account 2015 to 2016 

https://www.gov.uk/government/statistics/effective-family-based-child-maintenance-arrangements-data-to-march-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/effective-family-based-child-maintenance-arrangements-data-to-march-2017
https://www.gov.uk/government/collections/statistics-on-the-2012-statutory-child-maintenance-scheme
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223068/csa_arrears_growth.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120716162058/http:/www.childmaintenance.org/en/publications/stats1208.html
https://www.gov.uk/government/publications/child-maintenance-client-funds-account-2015-to-2016


Page 11 of 28 
 

leiaf £ 2.5bn11 yn ddyledus i rieni (tua 970,000 o achosion12 ac mae £1.2bn wedi'i 
rhestru yn ddyledus i'r llywodraeth (tua 320,000 o achosion 

Dyled sy'n ddyledus i'r Llywodraeth  

32. Hyd at 2008 roedd yn ofynnol i rieni a oedd yn cael budd-daliadau yn seiliedig ar 
incwm wneud cais i'r CSA. Byddai'r llywodraeth yn cadw unrhyw gynhaliaeth a 
dderbyniwyd i wrthbwyso taliadau budd-dal. Roedd unrhyw gynhaliaeth heb ei thalu 
yn cael ei drin fel dyled i'r llywodraeth. Ers 2008, cafodd y gofyniad i wneud cais am 
gynhaliaeth plant ei ddileu, ac mae’r rhieni sy’n cael cynhaliaeth yn cadw’r holl 
gynhaliaeth a dalwyd (ar ôl didynnu unrhyw gostau os yn berthnasol) hyd yn oed os 
ydynt ar fudd-daliadau. 

Cau'r CSA 
33. Fel rhan o gyflwyno'r CMS, rydym yn cau pob achos CSA fel bod pob achos yn cael 

ei rheoli ar un system. Dechreuom gau achosion CSA gydag ateboliaeth cynhaliaeth 
gyfredol yn 2014 ac rydym yn disgwyl cwblhau hyn yn 2018. Bydd hyn yn gadael dros 
500,00013  o achosion ôl-ddyledion yn unig ar systemau cyfrifiadurol CSA. Mae cadw 
systemau cyfrifiadurol y CSA yn rhedeg yn denu costau blynyddol o tua £30 miliwn14. 

34. Wrth ddewis achosion i'w cau, mae rhieni yn cael eu hannog i gysylltu gydag 
Opsiynau Cynhaliaeth Plant i drafod eu trefniadau cynhaliaeth am y dyfodol. 

35. Amlinellodd adroddiad Syr David Henshaw, " Recovering child support: routes to 
responsibility" a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2006, gynigion ar gyfer ailgynllunio'r 
system cynhaliaeth plant ac roedd yn cynnwys barn Syr David y byddai dileu'r 
orfodaeth i rieni sy’n cael cynhaliaeth ddefnyddio'r Asiantaeth yn annog cytundebau 
teuluol rhwng rhieni sydd wedi gwahanu ac yn arwain at gynnydd yn y nifer o blant 
sy'n cael cynhaliaeth, a dyna pam y mae rhan sylfaenol o'r CMS yn annog teuluoedd i 
gydweithio gyda’i gilydd. 

36. Mae tystiolaeth[1]yn dangos bod plant yn tueddu i gael gwell iechyd meddwl, lles 
emosiynol a chyrhaeddiad academaidd uwch os byddant yn tyfu fyny gyda rhieni 
(gyda'i gilydd neu wedi gwahanu) sy'n gallu gweithio gyda'i gilydd a rheoli gwrthdaro'n 
dda. Dyna pam rydym am annog cytundebau teuluol lle’n bosibl, ac i rieni ble rydym 
yn y broses o gau eu hachos, i wneud cais i'r CMS fel dewis olaf yn unig. 

                                            
11
 Mae hyn yn cynnwys yr holl ôl-ddyledion CSA gan gynnwys rhai sydd wedi'u symud i system TG 2012. Am esboniad manylach o sut 

mae'r ffigurau hyn wedi'u deillio, gweler y papur methodoleg. 
12 Noder: ar gyfer rhai niferoedd a gwerthoedd  dyled, nid yw ein data yn dangos yn ddibynadwy i bwy mae'r ddyled yn ddyledusi (y  
rhiant sy’n cael cynhaliaeth neu’r llywodraeth). Panhyn fydd yr achos, rydym wedi cynnwys y niferoedd neu'r gwerth perthnasol yn y 
grŵp rhiant sy'ncael cynhaliaeth derbyn. Mae hyn yn golygu bod cyfaint a swm dyled rhiant sy'n derbyn yn debygol o fod yn or-
amcangyfrif o ganlyniad, mae'r niferau a'r gwerthoedd ar gyfer dyled y llywodraeth yn debygol o fod yn amcangyfrif. Gweler y papur 
methodoleg am ragor o fanylion. 
13 Rhagdybiaeth gweithredol yw hyn  
14 Rhagdybiaeth yw hyn gan gydweithwyr digidol assumption from digital colleagues. 
[1] Harold et al (2016) ‘What works to enhance inter-parental relationships and improve outcomes for children’ , DWP 

https://www.gov.uk/government/publications/what-works-to-enhance-inter-parental-relationships-and-improve-outcomes-for-children 

https://www.gov.uk/government/publications/what-works-to-enhance-inter-parental-relationships-and-improve-outcomes-for-children
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37. Pan na all rhieni gydweithio gyda’i gilydd neu pan na fyddant yn cyflawni eu 
cyfrifoldebau yn wirfoddol, mae'r CMS yn darparu gwasanaeth symlach sy’n effeithiol 
ac effeithlon.  

38. Rydym wedi ystyried profiadau’r CMS newydd, gan edrych ar yr hyn sy'n gweithio'n dda a 
beth sydd angen ei wella. Rydym hefyd wedi ystyried yr hyn yr ydym yn ei ddeall am y 
newidiadau mae ein grwpiau cleientiaid yn ei wynebu, er enghraifft cynnydd mewn 
hunangyflogaeth. Mae'r cynigion a nodir isod wedi'u cynllunio i wella effaith CMS. 

Gwella cydymffurfiaeth ymhellach  
  Cyfrifiadau cynhaliaeth plant a mesurau newydd gwella cydymffurfiaeth  

39. Mae gan y CMS fynediad i wybodaeth incwm a gedwir gan HMRC sy'n caniatáu i'r 
CMS ystyried gwybodaeth am ystod eang o fathau o incwm gan gynnwys enillion o'r 
gwaith ac incwm sy'n deillio o eiddo, cynilion a buddsoddiadau (gan gynnwys 
difidendau). Mae hyn yn gweithio'n dda ar gyfer y mwyafrif o rieni, ond mae rhai rhieni 
gyda threfniadau ariannol cymhleth yn cynnwys asedau neu fathau o incwm na allwn 
eu hystyried ar hyn o bryd wrth asesu cynhaliaeth. 

40. Awgrymwyd y dylem ailgyflwyno dull o gynllun 2003, ble gallai rhieni sy’n cael 
cynhaliaeth wneud cais am amrywiad i gynyddu'r cyfrifiad cynhaliaeth ar y sail bod 
ffordd o fyw'r rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn anghyson gyda'u henillion a gofnodwyd. 
Mewn nifer o achosion roedd ffordd o fyw'r rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn cael ei 
gefnogi gan ddyled yn hytrach nag incwm ac roedd llawer o geisiadau o'r fath yn 
aflwyddiannus oherwydd nad oedd digon o wybodaeth. Nid oes gennym unrhyw 
gynlluniau i ailgyflwyno'r dull yma gan ei fod yn aneffeithiol yn y gorffennol.  

41. Yn hytrach, rydym yn cynnig opsiynau newydd i wella sut rydym yn cyfrifo'r 
gynhaliaeth ar gyfer rhieni sy’n talu cynhaliaeth sydd ag incwm cymhleth, er mwyn 
delio gyda’r posibilrwydd o osgoi yn fwy effeithiol. Rydym yn cynnig: 

 Defnyddio incwm tybiannol o asedau fel darnau arian ac aur, incwm sy'n deillio o 
gyfalaf ac unrhyw incwm o dramor mewn asesiad. 

 Caniatáu i incwm heb ei ennill yn ogystal ag incwm a enillwyd gan y rhiant sy’n talu 
cynhaliaeth gael ei gynnwys yn y cyfrifiad CMS cychwynnol, pan fyddwn yn cael 
ein cynghori am bosibilrwydd o incwm heb ei ennill ar ddechrau’r cais. Ar hyn o 
bryd rydym yn gwneud y cyfrifiad cychwynnol ar wybodaeth incwm a enillir yn unig. 
Mae hyn oherwydd bod y system wedi'i chynllunio ar gyfer y mwyafrif o bobl sydd â 
dim ond un ffynhonnell o incwm. Rydym hefyd yn cynnig diwygio'r wybodaeth a 
roddwn i rieni sy'n cael cynhaliaeth pan fyddant yn gwneud eu cais. 

 Cynyddu nifer y staff yn yr Uned Ymchwiliadau Ariannol (FIU) er mwyn cynyddu ein 
gallu i edrych i mewn i achosion cymhleth a sicrhau nad yw cynhaliaeth yn cael ei 
osgoi. Mae gan yr FIU bwerau i sicrhau bod y cyfrifiad cynhaliaeth yn adlewyrchu 
amgylchiadau'r rhiant a'r gallu i dalu yn gywir. Lle mae'n glir bod rhieni yn cuddio 
eu hincwm yn fwriadol, gallwn ddefnyddio ein pwerau presennol i'w herlyn. 

 Mae'r FIU hefyd yn ein galluogi i wneud y defnydd mwyaf posibl o'n pwerau gorfodi 
sifil i adennill cynhaliaeth heb ei thalu, a gall  yr ymchwiliadau ddatgelu manylion 
asedau y gallem eu hatafaelu. 
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Eich Barn  
   Pan na fydd ased yn cynhyrchu incwm, byddai angen pennu incwm tybiannol. 

Mewn cynlluniau cynhaliaeth blaenorol roedd hyn wedi’i osod ar gyfradd o wyth y 
cant o werth yr ased. Pa incwm tybiannol y dylid tybio? 

   Beth yw gwerth lleiaf  ased y dylai'r CMS bennu fel incwm tybiannol? 

 Ydych yn cytuno bod y mesurau hyn yn gytbwys o ran gwella sut rydym yn 
cyfrifo cynhaliaeth ar gyfer enillwyr cymhleth, tra'n gwarchod arian trethdalwyr 
trwy ganolbwyntio ar yr achosion hynny sy'n fwyaf tebygol o gael eu 
heffeithio? 

Newidiadau i ddidyniadau o fudd-daliadau 
42. Un o'n prif amcanion yw annog rhieni sy'n talu cynhaliaeth i gymryd cyfrifoldeb 

ariannol am eu plant yn wirfoddol. Gwneir hyn trwy annog cytundebau teuluol, ac os 
nad yw'r rhain yn bosibl, cytundeb talu uniongyrchol drwy'r CMS. Mae’r gwasanaeth 
Talu Uniongyrchol yn cynnig cyfle i gleientiaid osgoi ffioedd casglu o 20% ar gyfer 
rhieni sy'n talu cynhaliaeth a 4% ar gyfer rhieni sy’n cael cynhaliaeth. Lle mae anog 
ac ysgogi taliad gwirfoddol yn aflwyddiannus, mae'n iawn i’r CMS ymyrryd i sicrhau 
bod rhieni sy'n talu'n cynhaliaeth yn cyfrannu'n ariannol at fagu eu plant. 

43. Rydym yn ystyried rhai gwelliannau i ddidyniadau cynhaliaeth plant o fudd-daliadau i 
adlewyrchu newidiadau yn y system fudd-daliadau, ac i alinio triniaeth cynhaliaeth 
barhaol ac ôl-ddyledion.  

44. Rydym nawr yn cynnig y byddai didyniadau o fudd-daliadau dim ond yn cael ei 
ddefnyddio mewn achosion lle mae'r rhiant sy'n talu cynhaliaeth wedi cael eu hasesu 
ac yn gymwys i dalu'r gyfradd unffurf o gynhaliaeth (£7 yr wythnos), sy'n berthnasol 
os yw'r rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn cael budd-daliadau penodol, neu wedi eu 
hasesu fel bod ganddynt incwm o £100 neu lai'r wythnos. Gan fod didyniadau o fudd-
daliadau yn cael eu gweinyddu o fewn y gwasanaeth casglu a thalu, bydd cyfanswm y 
didyniad yn £8.40 yr wythnos, gan ei fod yn cynnwys ffi casglu o £1.40. Er bod 
atebolrwydd cynhaliaeth yn cael ei gyfrifo yn wythnosol, mae amlder y didyniadau yn 
cyd-redeg ag amlder taliadau budd-daliadau.  

45. Rydym yn cynnig:  

 I ymestyn didyniadau o Gredyd Cynhwysol (UC) i gynnwys achosion lle mae gan 
gartref y rhiant sy'n talu cynhaliaeth enillion.  

 Ymestyn didyniadau o fudd-daliadau er mwyn gallu casglu ôl-ddyledion pan ddaw 
cynhaliaeth parhaol i ben.  

Rydym yn cynnig cymhwyso'r newidiadau yma i'r holl gynlluniau cynhaliaeth plant. 
Byddai newidiadau i ddidyniadau o UC yn cael eu gweithredu pan fydd UC yn cael ei 
gyflwyno'n llawn. 

Didyniadau o Gredyd Cynhwysol 
46. Gellir cyfrifo Gredyd Cynhwysol (UC) ar y sail bod gan hawlydd enillion, neu ar y sail 

nad oes ganddynt enillion. Ar hyn o bryd, gallwn ddidynnu £8.40 o gynhaliaeth plant 
parhaol o UC lle nad oes gan gartref y rhiant sy’n talu cynhaliaeth unrhyw enillion, 
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ond ni allwn ddidynnu o UC pan fydd enillion. Hoffem ymestyn hyn i'r rhai sy'n 
gymwys i dalu cynhaliaeth gyfradd unffurf gydag enillion. 

47. Pan mae rhiant sy'n talu cynhaliaeth yn gyflogedig, yn derbyn UC ac ddim yn talu eu 
cynhaliaeth, gallwn geisio  gwneud gorchymyn didynnu o enillion (DEO). Fodd 
bynnag, mae hyn yn denu ffi gorfodi o £50 i’r  rhiant sy'n talu cynhaliaeth a gall fod yn 
aneffeithiol, e.e. lle mae eu hincwm yn isel iawn, gan fod yn rhaid i'r cyflogwr sicrhau 
bod y rhiant sy'n talu cynhaliaeth yn derbyn o leiaf 60% o'u enillion. Hefyd mae gan 
rai rhieni sydd ag incwm isel nifer o swyddi rhan amser gyda gwahanol gyflogwyr, neu 
yn newid swyddi yn aml.  

48. Tra ydym dal yn bwriadu defnyddio gorchmynion didynnu o enillion (DEOs) ar gyfer 
rhieni sy'n talu cynhaliaeth sydd ddim yn cydymffurfio ac sy'n derbyn UC ac yn ennill 
dros £100, ond rydym yn credu fod didyniad yn uniongyrchol o UC yn fwy tebygol o 
fod yn effeithiol i bobl sy'n gymwys i dalu cynhaliaeth cyfradd unffurf sy’n methu a 
chyflawni eu cyfrifoldebau ariannol i’w plant yn wirfoddol. 

49. Byddai'r newid yma yn gwneud UC yn gyson gyda budd-daliadau eraill a delir ochr yn 
ochr ag enillion, ble gallwn eisoes ddidynnu pan maent yn gymwys i dalu'r 
gynhaliaeth gyfradd unffurf. Dylai hefyd annog cyfrifoldeb personol ymhlith rhieni sy'n 
talu cynhaliaeth gan y gallant osgoi ffioedd casglu trwy dalu eu cynhaliaeth yn 
wirfoddol yn uniongyrchol i'r rhiant sy'n cael cynhaliaeth. 

 

Didyniadau ôl-ddyledion o fudd-daliadau 
50. Rydym yn bwriadu parhau i ddidynnu ar y swm cyfradd unffurf pan fydd atebolrwydd 

yn dod i ben ble mae ôl-ddyledion ar achos. Byddwn hefyd yn gosod didyniad ar y 
gyfradd unffurf ar gyfer ôl-ddyledion os bydd dyfarniad budd-dal yn dechrau ar ôl i'r 
atebolrwydd ddod i ben. 

51. Byddai hyn yn sicrhau mae’r uchafswm y byddai'r rhiant sy'n talu cynhaliaeth yn talu 
o'u budd-daliadau fyddai £8.40, a byddai'n cynyddu ein gallu i adennill ôl-ddyledion.  

52. Rydym yn bwriadu diddymu ôl-ddyledion o fudd-daliadau gan gynnwys: 

 Lwfans Gofalwr 
 Pensiwn y Wladwriaeth15 
 Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar gyfraniadau 
 Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau  
 Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol  
 Lwfans Rhiant Gweddw 
 Lwfans Pension Gwraig Weddw 
 Taliadau Rhyfel Gwraig Weddw 
 Lwfans Mamolaeth Statudol 
 Lwfans Anabledd Difrifol 

 
53. A budd-daliadau sy'n gysylltiedig ag incwm gan gynnwys: 

 Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn gysylltiedig ag incwm) (ESA) 

                                            
15 Mae hyn yn golygu pensiwn y wladwriaeth o dan Adran 1 o Ddeddf Bensiynau 2014, neu bensiwn ymddeol math A,B,C neu D o dan 
ddeddf Nawdd Cymdeithasol 1992. 
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 Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA IB)  
 Cymhorthdal Incwm (IS) 
 Credyd Pensiwn (PC) 
 Credyd Cynhwysol (UC) 

54. Rydym yn cynnig y byddai didyniadau yn berthnasol os yw'r rhiant sy'n talu 
cynhaliaeth neu eu partner yn derbyn budd-daliadau sy'n gysylltiedig ag incwm. 

55. Rydym yn gwybod fod tua 20%16o rieni sy'n talu cynhaliaeth yn hawlio un o'r budd-
daliadau yma ar hyn o bryd, felly yn rhagweld y byddai hyn yn llwyddiannus i gadw 
cydymffurfiad parhaol a helpu i gasglu ôl-ddyledion sy’n ddyledus. 

56. Byddai hyn yn anfon neges glir i rieni sy’n talu cynhaliaeth nad yw peidio â thalu am 
eu plant yn opsiwn. Byddwn yn adennill yr ôl-ddyledion ymhen amser, hyd yn oed os 
bydd yn rhaid i ni aros nes eu bod yn hawlio Pensiwn y Wladwriaeth. 17 
Ffioedd casglu a dosbarthiad taliadau 

57. Lle gwneir didyniadau ar gyfer cynhaliaeth parhaol neu ôl-ddyledion heb eu talu ar 
gyfer y cynllun CMS, byddai ffioedd casglu arferol o 20% ar gyfer y rhiant sy'n talu 
cynhaliaeth a 4% ar gyfer y rhiant sy'n cael cynhaliaeth yn berthnasol. Lle gwneir 
didyniadau ar gyfer ôl-ddyledion a gronwyd ar gynlluniau’r CSA, byddai'r £8.40 yn 
llawn yn cael ei ddyrannu ar gyfer dyled cynhaliaetg gan nad yw ffioedd yn 
berthnasol.   

Eich Barn  
 Ydych chi'n credu ei bod hi'n rhesymol i ehangu'r cyfleuster i wneud didyniadau 

cyfradd unffurf cynhaliaeth o UC i'r rhai sydd ag enillion? 

 Ydych chi'n cytuno y dylid alinio didyniadau ôl-ddyledion gyda didyniadau ar gyfer 
cynhaliaeth barhaol sy'n cyfateb i £8.40 yr wythnos? 

Didyniadau o gyfrifon ar y cyd 
 
58. Ar hyn o bryd, gallwn ddidynnu cynhaliaeth parhaol a/neu ôl-ddyledion o gyfrif banc 

neu gymdeithas adeiladu'r rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn unig. Gallwn wneud hyn 
trwy orchymyn didynnu rheolaidd (RDO), gan gymryd swm bob wythnos/mis, neu 
orchymyn didynnu cyfandaliad (LSDO), gan gymryd cyfandaliad mewn un didyniad. 
Mae gorchmynion didynnu yn arbennig o effeithiol yn erbyn rhieni sy'n 
hunangyflogedig, sy'n gweithio am arian mewn llaw neu sydd ag incwm ond dim 
cyflogaeth. 

                                            
16 Ar gyfer achosion CSA, cyfrifir hyn fel canran yr achosion ôl-ddyledion lle mae'r rhiant sy'n talu yn derbyn y budd perthnasol. Ar gyfer 
CMS, cyfrifir hyn fel y% o rieni sy'n talu o fewn y gwasanaeth casglu sy'n derbyn y budd perthnasol. Gweler y papur methodoleg i gael 
rhagor o fanylion 
17 Mae hyn yn golygu pensiwn y wladwriaeth o dan Adran 1 o Ddeddf Bensiynau 2014, neu bensiwn ymddeol math A,B,C neu D o dan 
ddeddf Nawdd Cymdeithasol 1992 
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59. Gan na allwn ddidynnu o gyfrifon ar y cyd neu gyfrifon busnes, mae risg y gallai rhieni 
sy’n talu cynhaliaeth symud arian y dylai gael ei ddefnyddio i dalu eu hatebolrwydd 
cynhaliaeth i gyfrifon o'r fath. 

60. Fe wnaethom ymgynghori yn 2016 ar ehangu ein pwerau i wneud didyniadau o 
gyfrifon ar y cyd, ac rydym yn bwriadu gweithredu'r rhain fel rhan o'n strategaeth 
cydymffurfiaeth ac ôl-ddyledion newydd. Byddai hyn yn caniatáu i 290 o ddidyniadau 
ychwanegol gael eu perfformio bob blwyddyn gan gynhyrchu tua £570,000 yn fwy o 
gynhaliaeth yn llifo i blant.18   

Didyniadau o gyfrifon busnes unig fasnachwyr a phartneriaethau heb atebolrwydd 
cyfyngedig 
 

61. Nid yw’r darpariaethau cyfreithiol sy'n galluogi gorchmynion didynnu o gyfrifon busnes 
wedi'u cychwyn eto. Mae hyn oherwydd ein bod am brofi ein pwerau gorchymyn 
didynnu yn drylwyr yn gyntaf. Rydym nawr yn bwriadu deddfu i ganiatáu i ni wneud 
gorchmynion didynnu ar gyfrifon unig fasnachwyr a phartneriaethau heb atebolrwydd 
cyfyngedig. Mae'r ymatebion a gafwyd i'r ymgynghoriad blaenorol ynghylch didynnu o 
gyfrifon ar y cyd wedi dylanwadu ar ein dull arfaethedig ar gyfer cyfrifon busnes. 

62. Rydym yn disgwyl y byddai hyn yn caniatáu i 140 o ddidyniadau ychwanegol gael eu 
perfformio bob blwyddyn, cyfanswm o tua £270,000Error! Bookmark not defined. 
yn fwy o gynhaliaeth yn llifo i blant. Er y byddai hyn yn cael effaith eithaf isel ar ddiffyg 
cydymffurfio yn gyffredinol, credwn y byddai'n anfon neges na ellir osgoi taliadau 
cynhaliaeth. 

63. Mewn amgylchiadau lle mae gan y rhiant sy’n talu cynhaliaeth fwy nag un cyfrif banc, 
rydym yn bwriadu targedu eu cyfrifon personol unigol yn gyntaf, yna unrhyw gyfrifon a 
ddelir ar y cyd ac yn olaf cyfrifon busnes, er enghraifft os nad oes digon o arian yn y 
cyfrifon personol unigol neu gyfrifon a gynhelir ar y cyd. 

64. Bydd yr holl gamau angenrheidiol yn cael eu cymryd i sicrhau bod y broses o wneud 
gorchmynion didynnu yn erbyn cyfrifon busnes partneriaeth yn gweithredu'n deg gyda 
dulliau diogelu digonol i warchod hawliau pob parti i'r cyfrif. Rydym yn cynnig na 
fyddai didyniad yn cael ei wneud os yw balans y cyfrif yn llai na £2000. Mae hyn i 
helpu i sicrhau fod gan y busnes ddigon o lif arian i barhau i redeg yn effeithiol. 

65. Byddai holl bartneriaid i'r cyfrif yn cael y cyfle i wneud sylwadau mewn perthynas â'r 
gorchymyn. Rydym yn cynnig y byddent yn gallu gwneud hyn naill ai cyn gwneud y 
gorchymyn, lle mae'n orchymyn didynnu rheolaidd, neu ar yr adeg ble mae’r arian 
wedi cael ei rewi mewn achos gorchymyn didynnu cyfandaliad. Gall y sylwadau hyn 
gynnwys gwybodaeth fel y swm a gyfrannwyd i'r cyfrif gan y gwahanol ddeiliaid cyfrif, 
neu ofynion y busnes a wasanaethir gan y cyfrif. Y nod yw datrys unrhyw faterion cyn 
i unrhyw arian gael ei symud. 

66. Lle nad yw'n bosib sefydlu pa arian yn y cyfrif sy'n perthyn i'r rhiant sy'n talu 
cynhaliaeth, rydym yn bwriadu cymryd bod cyfran gyfartal o'r arian yn y cyfrif yn 
perthyn i'r rhiant sy'n talu cynhaliaeth. Byddai'r gyfran yn seiliedig ar nifer y deiliaid 
cyfrif. Mae hyn yn golygu os oes dau ddeiliad cyfrif busnes partneriaeth, yna byddai 

                                            
18 Ewch i dudalen 8 o’r papur methodoleg i weld ffynhonnell y ffigurau yma. 
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pob un yn cael ei ystyried yn berchen ar gyfran gyfartal o'r arian a ddelir. Felly, o 
ganlyniad, dim ond cyfran tybiedig o 50% o arian y rhiant sy'n talu cynhaliaeth y 
byddwn yn ystyried ar gyfer y gorchymyn didynnu. 

67. Byddai gan bob parti i gyfrif busnes partneriaeth yr hawl i apelio yn erbyn gwneud 
gorchymyn didynnu rheolaidd neu gyfandaliad. Mae hawl i apelio yn erbyn gwneud 
gorchymyn didynnu rheolaidd; penderfyniad a wneir gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar 
gais am adolygiad o orchymyn didynnu rheolaidd a gwneud gorchymyn didynnu 
cyfandaliad terfynol. 

 
Gorchymyn Didynnu Rheolaidd  

68. Wrth ystyried gorchymyn didynnu rheolaidd (RDO), byddai'n rhaid sefydlu pa gyfran 
o'r balans a ddelir o fewn y cyfrif busnes partneriaeth sy'n debygol o fod yn berchen 
gan y rhiant sy'n talu cynhaliaeth. Byddai hyn yn cael ei wneud i ddechrau trwy 
archwilio cyfriflen banc y gofynnwyd amdanynt yn uniongyrchol gan dderbynwyr 
adneuon (banciau/cymdeithasau adeiladu). Byddai asedau busnes yn cael eu nodi 
a'u heithrio. Yna, byddwn yn rhoi rhybudd i bob un o ddeiliaid y cyfrif yn manylu ein 
bwriad i osod RDO a'u gwahodd i wneud unrhyw sylwadau ynglŷn â hyn. 

69. Byddai unrhyw sylwadau a dderbyniwyd yn cael eu hystyried yn llawn cyn i'r RDO 
gael ei osod. Byddai gan y deiliaid cyfrif busnes partneriaeth y gallu i ymofyn am 
adolygiad neu amrywiad o’r RDO yn ogystal ag apelio yn erbyn gosodiad y RDO.  

Gorchmynion Didynnu Cyfandaliad  
70. Rydym yn bwriadu y bydd pedwar cam i orchymyn didynnu cyfandaliad (LSDO). 

 Byddem yn gofyn ac yn ystyried cyfriflenni banc gan dderbynwyr adneuon i 
benderfynu pa gyfran o'r balans yn y cyfrif y mae’r  rhiant sy'n talu cynhaliaeth yn 
berchen arno. 

 Byddem yn cyflwyno gorchymyn dros dro ar y derbynwyr adneuon sy’n dal y cyfrif. 
Mae hyn yn rhewi swm llawn neu ran o’r ôl-ddyledion ar gyfer y Gorchymyn 
Didynnu Cyfandaliad (LDSO).  

 Byddem yn cyflwyno rhybudd ar ddeiliaid cyfrif busnes partneriaeth yn eu cynghori 
am y camau Gorchymyn Didynnu Cyfandaliad (LSDO) a gymerwyd a gwahodd 
sylwadau. Yn wahanol i Orchmynion Didynnu Rheolaidd (RDO), gofynnir am 
sylwadau ar ôl i'r arian gael ei rewi er mwyn atal y posibilrwydd o dynnu arian yn ôl 
cyn y gellir eu sicrhau. 

 Unwaith y bydd sylwadau wedi cael eu hystyried a phenderfyniad wedi ei wneud ar 
swm, byddai'r Gorchymyn Didynnu Cyfandaliad (LSDO) terfynol yn cael ei 
gyflwyno i'r derbynwyr adneuon. Byddai gan ddeiliaid y cyfrifon a'r derbynwyr 
adneuon gyfle i apelio yn erbyn gwneud y Gorchymun Didynnu Cyfandaliad 
(LSDO) terfynol. Dim ond unwaith y bydd y cyfnod perthnasol ar gyfer apêl wedi 
pasio y gallai cais am daliad gael ei wneud i'r derbynwyr adneuon. Ble gwnaed 
apêl yn barod, bydd y cais am daliad ond yn cael ei wneud (os yn addas) unwaith 
mae penderfyniad ar yr apêl.   

Eich Barn 
 Rydym yn bwriadu ystyried sylwadau ar gyfer didyniadau cyfandaliad a didyniadau 

rheolaidd cyn i arian gael ei symud o gyfrif. Rydym yn bwriadu cynnig cyfnod o 28 
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diwrnod a 14 diwrnod yn ôl eu trefn yn unol â'n cynlluniau ar gyfer cyfrifon ar y cyd. 
Oes unrhyw reswm pam na ddylem adlewyrchu'r broses ar gyfer cyfrifon 
partneriaeth? 

 Drwy adael isafswm balans yng nghyfrif y dyledwr, mae angen i'r Adran Gwaith a 
Phensiynau (DWP) gael cydbwysedd rhwng yr effaith ar weithgareddau busnes 
cyfreithlon a chasglu cynhaliaeth sy'n ddyledus mewn dull effeithlon. Oes unrhyw 
resymau y credwch na ddylem ddilyn ffordd Cyllid a Thollau EM (HMRC) o adael 
£2000? 

Dileu trwyddedau teithio  
 
71. Mae gennym bwerau ar hyn o bryd i ofyn am garchariad neu waharddiad rhag gyrru 

am beidio talu cynhaliaeth. Er nad ydym yn defnyddio’r pwerau hyn yn aml iawn 
maent yn hanfodol ar gyfer annog rhai rheini sy’n talu cynhaliaeth i gwrdd a’u 
cyfrifoldebau arianol ar gyfer eu plant.  

72. Rydym yn bwriadu dechrau pŵer presennol yn y Ddeddf Cynhaliaeth Plant a 
Thaliadau Eraill 2008 i’n galluogi i wahardd rhiant sy’n talu cynhaliaeth sydd gan ôl-
ddyledion cynhaliaeth plant rhag dal neu gael awdurdodiad teithio’r Deyrnes Unedig – 
trwydded teithio. Byddai’r pŵer yma ond yn berthnasol ar gyfer rhieni sy’n talu 
cynhaliaeth sy’n byw yn Lloegr, Yr Alban a Chymru.  

73. Byddai hyn yn ychwanegu at ein sancsiynau presennol o draddodiad i garchar neu 
atal rhag dal neu gael trwydded yrru a gweithredu mewn ffordd debyg. Ar hyn o bryd, 
ble mae rhiant sy’n talu cynhaliaeth wedi methu taliadau cynhaliaeth plant ac nid yw 
wedi bod yn bosib adennill yr ôl-ddyledion drwy Orchymyn Didynnu o Enillion (DEO) 
neu’n uniongyrchol o’u cyfrif banc, byddwn yn ceisio adennill taliad yr ôl-ddyledion 
drwy’r llysoedd. Gwneir hyn trwy sicrhau gorchymyn atebolrwydd i gydnabod y ddyled 
yn gyfreithiol ac yna defnyddio pa bynnag o’n pwerau gorfodi allai fod yn addas. 
Gallai’r camau hyn gynnwys cymryd rheolaeth o nwyddau, gorchmynion codi tâl a 
threfnu gweithgareddau gwerthu.  

74. Os na fydd y dulliau hyn yn adennill y ddyled, a bod ôl-ddyledion o £1000 neu fwy yn 
parhau, rydym yn bwriadu diwygio deddfwriaeth i roi pwerau i’r llys i dynnu’r trwydded 
teithio oddi wrth rhieni sy’n talu cynhaliaeth nad ydynt yn cydymffurfio. Rydym yn 
bwriadu y byddai hyn yn gweithio trwy wneud cais i’r Llys Ynadon neu’r Siryf (yn yr 
Alban) i’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth gael ei wahardd rhag cadw neu gael 
awdurdodiad teithio (passport DU fel arfer) am hyd at ddwy flynedd.  

75. Cyn y byddwn yn gwneud cais i’r llys, rydym yn bwriadu gofyn i’r rhiant sy’n talu 
cynhaliaeth i gwblhau datganiad o incwm a gwariant a hefyd i roi gwybod i ni am 
unrhyw newidiadau yn eu hamgylchiadau. Byddem hefyd yn casglu tystiolaeth o 
wrthod bwriadol ac esgeulustod pwrpasol i dalu cynhaliaeth plant y byddem yn ei 
ddarparu i’r llys. Byddai unrhyw dystiolaeth a ddarperir i’r llys yn cael ei anfon at y 
rhiant sy’n talu cynhaliaeth cyn y gwrandawiad llys, y byddai’n rhaid iddynt fynychu. 
Bydd yn rhaid i’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth ddod a’i trwydded teithio neu, os yn 
addas, unrhyw awdurdodiad teithio DU arall i’r gwrandawiad llys. 

76. Os fyddai’r cais yn cael ei ganiatau, byddai gan y llys y pŵer i wneud gorchymyn y 
maent yn credu sy’n addas. Mae hyn yn golygu y gallai’r llys wahardd rhiant sy’n talu 
cynhaliaeth rhag dal trwydded teithio neu atal y gorchymyn dros dro. Os yw’r llys yn 
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gwneud gorchymyn ar gyfer gwaharddiad syth, bydd y trwydded teithio neu 
awdurdodiad teithio arall yn cael ei dynnu oddi ar y rhiant sy’n talu cynhaliaeth a’i 
ganslo. 

77. Rydym yn bwriadu y bydd gan y llys bwerau i atal y gorchymyn os yw’r rhiant sy’n talu 
cynhaliaeth yn talu’r swm penodol ar y gorchymyn neu bod y llys yn credu bod 
amgylchiadau eithriadol. Ble mae’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn talu’r swm yn llawn, 
rydym yn bwriadu y bydd gan y llys hefyd y pŵer i ddiddymu’r gorchymyn. Ble mae 
rhandaliad wedi’i wneud, rydym yn bwriadu y bydd gan y llys y pŵer i ostwng neu 
ddiddymu’r gorchymyn Rydym hefyd yn bwriadu y byddai gan y rhiant sy’n talu 
cynhaliaeth yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y llys.  

78. Rydym yn rhagweld y bydd y nifer yr achosion ble rydym yn defnyddio’r math yma o 
orfodi yn fychan. Yn seiliedig ar pa mor aml y defnyddiwyd pwerau gorfodi cyfredol yn 
yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA), rydym yn disgwyl y bydd tua 20Error! Bookmark 
not defined. o achosion y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant (CMS) bob blwyddyn yn 
cael eu traddodi neu eu gwahardd rhag gyrru (gweler y papur methodoleg i gael 
rhagor o fanylion) felly bydd rhif tebyg yn destun y pŵer newydd i dynnu trwyddedau 
teithio. Er gwaethaf y nifer isel o achosion lle mae’n debygol o gael ei ddefnyddio, 
rydym yn credu y bydd cyhoeddusrwydd am y pŵer yma yn rhwystr effeithiol i annog 
talu cynhaliaeth plant mor fuan yn yr achos a phosib. 

Eich Barn 
 Cynghorir y rhiant sy’n talu cynhaliaeth i ddod â’u trwydded teithio gyda nhw i’r 

gwrandawiad llys, ac os byddant yn methu a gwneud hyn rydym yn bwriadu gofyn 
i’r llys wneud gorchymyn i’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth ei ildio i’r llys o fewn 48 awr 
(byddai’r dyddiad cwblhau ar ddisgresiwn y llys). Yw’r amserlen yma’n rhesymol?  

 Ydych yn meddwl y byddai gwahardd trwydded teithio y rhiant sy’n talu cynhaliaeth 
am ddwy flynedd yn fwy effeithiol na gweithrediadau cyfredol eraill, fel traddodiad 
i’r carchar neu wahardd rhag gyrru. 

Cais am sylwadau 
79. Rydym yn gwybod ei bod yn anoddach sefydlu a chynnal cydymffurfiaeth ar gyfer rhai 

grwpiau o gleientiaid nag eraill. Tra bod y rhan fwyaf o rieni eisiau gwneud y peth 
iawn, mae yna dal grŵp bychan o rieni sy’n talu cynhaliaeth a fydd yn mynd i raddau 
helaeth er mwyn osgoi cyfrannu’n ariannol ar gyfer eu plant a dyma’r grŵp yr ydym 
eisio eu targedu wrth symud ymlaen. 

80. Rydym eisiau mynd ymhelach gyda gwella ein lefelau cydymffurfio, ac fe hoffwn gael 
eich syniadau ar sut y gallwn gyflawni hyn, a’i wneud yn glir i rieni sy’n talu 
cynhaliaeth am eu cyfrifoldeb ariannol i’w plant. 

Eich Barn 
 Allwch feddwl am unrhyw bwerau nad oes gennym nawr fyddai’n ein helpu i 

gynyddu cydymffurfiaeth ac adennill ôl-ddyledion yn y grwpiau anodd yma? 
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Rheoli ôl-ddyledion  hanesyddol yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA)  
Ydi’r ddyled yn gasgladwy?  

81. Mae Cyfrifon Cronfa Cleientiaid yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) ar gyfer 2015/16 a 
gyhoeddwyd yn ei wneud yn glir fod dyled o £3.1 biliwn o ddyled yr Asiantaeth Cynnal 
Plant (CSA) yn anghasladwy. Mae’n brofiad gweithredol bod hen ddyled yn anoddach 
i’w gasglu oherwydd ei oedran ac yn aml yn amgylchiadau mwy cymhleth. Mae gan 
rhai achosion o’r cynllun 1993 asesiadau cynhaliaeth dros dro mewn grym. 
Defnyddiwyd y rhain pan nad oeddem yn gallu cael gwybodaeth gan y rhieni sy’n talu 
cynhaliaeth am eu hincwm ac roeddent yn aml yn waharddol o uchel.  

82. Nid ydym wedi cael taliad ers cyn 1 Ionawr 2012 ar 64% o’r ddyled, ac nid yw cyfran 
o’r achosion yma erioed wedi gwneud taliad19. Os yw rhiant wedi symud a heb 
ddweud wrthym, mae hyn yn ei wneud yn anodd i gysylltu gyda nhw; sy’n golygu 
unwaith y bydd taliadau wedi torri i lawr, mae’r tebygolrwydd o ail sefydlu taliadau yn 
gostwng fel mae amser yn mynd heibio. 

83. Mae peth o’r ddyled yn dyddio yn ôl 24 mlynedd i pan gyflwynwyd y cynllun 1993. 
Mae’r rhan fwyaf o’r ddyled yn ymwneud â phlant sydd nawr yn oedolion. Ar hyn o 
bryd mae 30% o’r ddyled yn berthnasol i achos ble mae’r ‘plentyn’ nawr dros 25 
mlwydd oed, a gyda 27%Error! Bookmark not defined. pellach ble mae’r ‘plentyn’ 
rhwng 20 a 25 mlwydd oed. 

Beth yw’r costau i gasglu’r ddyled?  
84. Byddai’n costio tua £1.5 biliwn20 i geisio casglu holl ddyled yr Asiantaeth Cynnal Plant 

(CSA) o £3.7 biliwn. Byddai hyn yn golygu ein bod yn gweithio ar bob achos. Mae’n 
anodd iawn rhagweld ein lefel ddisgwyliedig o gasgliad o’r gweithgaredd yma. Rydym 
wedi amcangyfrif y gallem gasglu rhwng £0.1 biliwn a £0.6 biliwn. Mae’r £0.6 biliwn yn 
seiliedig ar sicrhau cydymffurfiad o 100% ar yr achosion ble gallwn adennill – mae 
hyn yn annhebygol iawn o ddigwydd. Mae’r lefelau casglu isel tebygol oherwydd hen 
wybodaeth sy’n ei gwneud yn anodd olrhain rhieni sy’n talu cynhaliaeth, ac yn ogystal 
nid oes ganddynt yr adnoddau i dalu’r dyledion yma.   

Beth ydym wedi ei wneud i geisio casglu’r ddyled? 
85. Rydym wedi edrych i mewn i werthu’r ddyled i asiantaethau casglu dyled, sydd wedi 

datgelu nad yw’n opsiwn fasnachol hyfyw. 
86. Ym mis Gorffennaf 2006 gosodwyd contract casglu dyled 3 blynedd gan yr Asiantaeth 

Cynnal Plant (CSA). Roedd dau Asiantaeth Casglu Dyled (DCA) yn gweithio ar dros 
63,000 o achosion gydag ôl-ddyledion o £357 miliwn21  yn ddyledus gan rieni, ar ran 
yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA). Roedd yr Asiantaethau Casglu Dyled (DCA) yn 
cael comisiwn wedi ei dalu iddynt yn seiliedig ar ganran o’r ddyled roeddent yn ei 
gasglu, gyda chyfraddau uwch yn cael eu talu ar gyfer y categorïau o ôl-ddyledion 
oedd yn anoddach i’w casglu. 

                                            
19 Mae’r canranau a nodir wedi ei seilio ar ymchwil o ol-ddyledion sy’n cael eu rheoli gan systemau TG CSA. 
20 Mae’r ffigurau yma yn seiliedig ar fodel cyllidol DWP. 
21 https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-the-future-tackling-the-past-child-maintenance-arrears-and-compliance-
strategy-2012-to-2017   

https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-the-future-tackling-the-past-child-maintenance-arrears-and-compliance-strategy-2012-to-2017
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-the-future-tackling-the-past-child-maintenance-arrears-and-compliance-strategy-2012-to-2017
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87. Nid wnaeth yr Asiantaethau Casglu Dyled (DCA) gyflawni’r gyfradd gasglu oeddent 
wedi ei ragweld ac ar ddiwedd cyfnod y contract, dychwelwyd 55,000 o achosion i’r 
Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) oherwydd nad oedd yr Asiantaethau Casglu Dyled 
(DCA) wedi gallu gwneud trefniant casglu dyled. Gadawodd hyn ychydig o dan 8,000 
o achosion (gyda chasgliad ar y gweill) yn cael eu cadw gan yr Asiantaethau Casglu 
Dyled (DCA) hyd nes y bydd yr holl ddyled sy’n ddyledus yn cael ei chasglu, neu fod y 
trefniant casglu wedi chwalu. Fel ar fis Rhagfyr 2012, roedd tua 2,200 o achosion yn 
parhau gyda’r Asiantaethau Casglu Dyled (DCA). 
  

Arbrawf taliad canran  
88. Gwnaethom hefyd gynnal arbrawf yn ystod 2016 i weld os fyddai cynnig talu rhannol 

yn ein galluogi i gasglu mwy o ôl-ddyledion yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA). 
Gwnaethom ffonio un parti o’r achos (mewn rhai achosion y rhiant sy’n cael 
cynhaliaeth yn gyntaf ac mewn rhai y rhiant sy’n talu cynhaliaeth yn gyntaf) i ofyn pa 
swm, os o gwbl, y byddent yn ei dderbyn fel rhandaliad cyfandaliad ac yn drefniant 
llawn a therfynol o’r ddyled. Lle gwnaed cynnig, fe roddwyd i’r parti arall a 
chynhaliwyd trafodaethau hyd nes oedd penderfyniad wedi ei gyrraedd. 

89. Dangosodd canlyniad yr arbrawf nad oedd cysylltu’n broactif gyda’r naill riant am 
daliad canran yn ffordd lwyddianus o gasglu dyled yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) 
gyda nifer isel o gytundebau a hynny gyda chost uchel. 

90. Dangosodd yr arbrawf nad oedd traean o’r rhieni sy’n cael cynhaliaeth y gwnaethom 
gysylltu gyda eisiau eu dyled, gyda 32% yn dweud wrthym eu bod eisiau i’r ddyled 
gael ei dileu.22   

Pwerau dileu cyfredol ar gyfer dyled sy’n ddyledus i rieni 
91. Gwnaethom gyflwyno nifer bychan o bwerau rheoli ôl-ddyledion ym mis Rhagfyr 2012 

i ganiatau rheoli ôl-ddyledion cynhaliaeth plant oedd yn ddyledus i rieni yn effeithlon. 
Gellir dileu ôl-ddyledion ar bob cynllun os yw un o’r mesurau canlynol yn berthnasol a 
bod y swyddog achos yn fodlon y byddai’n annheg neu amhriodol fel arall i orfodi 
casglu’r ôl-ddyledion: 

 Mae’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth (neu blentyn yn yr Alban) wedi dweud nad ydynt 
bellach yn dymuno i’r ôl-ddyledion gael eu casglu. 

 Mae’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth (neu blentyn yn yr Alban, sy’n cael gwneud cais 
am gynhaliaeth ei hunain) wedi marw.   

 Mae’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth wedi marw cyn 25 Ionawr 2010, neu nid oes 
unrhyw gamau pellach y gellir eu cymryd i adennill ôl-ddyledion o'u hystâd. 

 Rydym yn flaenorol wedi cynghori’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth na fyddem byth yn 
cymryd unrhyw gamau pellach i gasglu’r ôl-ddyledion, er enghraifft, rydym wedi 
ysgrifennu at y rhiant sy’n talu cynhaliaeth a dweud wrthynt nad yw ei dyled bellach 
yn bodoli.  

                                            
22 Disgwylir i'r adroddiad gwerthuso llawn gael ei gyhoeddi ar yr un diwrnod â'r ddogfen ymgynghori yma 
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 Mae’r ôl-ddyledion yn ymwneud ag atebolrwydd ar gyfer cynhaliaeth plant am 
unrhyw gyfnod ble roedd asesiad cynhaliaeth dros dro mewn grym rhwng 5 Ebrill 
1993 a 18 Ebrill 1995.  

92. Nid yw’r pwerau hyn yn unig yn ddigonol i'n galluogi i fynd i'r afael â'r ddyled 
hanesyddol yn effeithiol. Er enghraifft yn 2015/16, dim ond tua £30 miliwn23  o ôl-
ddyledion y gwnaethom ddileu. Yn ogystal, ni fyddai'r prosesau y mae'n ofynnol i ni 
eu dilyn o dan y pwerau presennol yn ymarferol i'w defnyddio ar raddfa fawr er mwyn 
mynd i'r afael â dyled yn effeithiol ar y llwyth achosion hanesyddol. 

Opsiynau ar gyfer rheoli dyled yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) 
93. Byddai parhau i gynnal y ddyled hanesyddol ar systemau Technoleg Gwybodaeth yr 

Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) yn golygu costau technoleg o tua £30 miliwn y flwyddyn - cost 
flynyddol a allai barhau am ddegawdau. 

94. Byddai symud yr holl ddyled i’r system Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant (CMS) yn costio tua 
£230 miliwn24, byddai angen gwirio balans dyled ar gyfer bob achos cyn ei symud i sicrhau ei 
fod yn gywir. Byddai pob un o’r opsiynau yma angen symiau sylweddol o gronfa’r trethdalwyr 
tran’n gwneud dim i gynyddu’r swm o arian sy’n llifo i blant. Yn ogystal â bod yn gostus, 
byddai cynnal y ddyled hanesyddol naill ai ar yr hen system neu’r system newydd yn creu 
ansicrwydd maith i’r ddau riant am ba gamau gorfodi pellach, os o gwbl, y gellir eu cymryd a 
phryd fydd hyn. Fel y crybwyllwyd uchod, mae profiad gweithredol yn dangos fod y siawns o 
gasglu’r ddyled yn lleihau fel mae’r ddyled yn mynd yn hŷn. 
Opsiwn sy’n cael ei ffarfio 

95. Fel yr eglurwyd eisoes, rydym wedi archwilio ein hopsiynnau ar gyfer delio gydag ôl-
ddyledion yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) dros nifer o flynyddoedd. Mae hyn wedi 
cynnwys dihysbyddu camau gorfodi ar nifer o achosion, profi ffyrdd arloesol ar gyfer 
mynd ar afael a’r ddyled fel y treial rhandaliad a defnyddio asiantaethau casglu dyled 
y sector preifat. Er hyn, nid yw 91%25  o achosion yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) 
sydd gan ôl-ddyledion yn talu unrhyw beth tuag at yr ôl-ddyledion hyn, ac yn parhau i 
gael eu cadw ar systemau Technoleg Gwybodaeth gyda chostau parhaus uchel i’r 
dreth dalwr. 

96. Gyda diwedd terfynol achosion Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) yn agosáu, dyma’r 
amser iawn i ofyn am ddatrysiad i’r ôl-ddyledion Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) yma. 
O ystyried yr holl dystiolaeth, rydym wedi datblygu ffordd sy’n ceisio rhoi sicrwydd i 
rieni wrth leihau gwariant cyhoeddes ar ddyled nad yw’n gost effeithiol nac yn realistig 
i’w chasglu. Byddai hyn yn cynnwys neilltuo adnoddau i wneud cais terfynol i gasglu 
dyled lle mae’n ymddangos bod cyfle realistig o lwyddo am gost resymol i’r trethdalwr 
ochr yn ochr ag ymestyn ein pweru dileu. Byddai hyn yn ein galluogi i roi llinell o dan 
broblemau’r gorffennol 

 

 

                                            
23 Ffynhonnell: Child maintenance: client funds account 2015 to 2016   
24 Mae’r ffigurau yma yn seiliedig ar fodel cyllidol DWP 
25 Yn seiliedig ar achosion a reolir ar systemau CSA.Ewch i tabl Table 17 o https://www.gov.uk/government/statistics/child-
support-agency-quarterly-summary-of-statistics-june-2017 

https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-june-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-june-2017
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Ceisio casglu neu dileu dyled 

Dyled yn ddyledus i rieni 
97. Rydym yn chwilio am farnau ar ein ffordd o ddelio gydag ôl-ddyledion hanesyddol yr 

Asiantaeth Cynnal Plant (CSA). Mae’r cynigion yma’n ymwneud ag achosion sydd 
gan dyled sy’n ddyledus i rieni sydd wedi cronni ar gynlluniau’r Asiantaeth Cynnal 
Plant (CSA) 1993 a 2003 yn unig. Nid ydynt yn berthnasol i ddyled a gronnwyd ar y 
cynllun 2012 a weinyddir gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant (CMS). 

98. Byddai’r cynigion yma angen buddsoddiad Technoleg Gwybodaeth o tua £700,000. 
Ond rydym yn amcangyfrif y byddem yn gwneud arbedion ddatgomisiynu systemau 
gyfrifiadurol yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) o tua £90 miliwn rhwng 2017 and 2023. 
Byddai hyn yn cael ei ddefnyddio gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i’w helpu 
i gwrdd â’i atebolrwydd ariannol wrth ddarparu gwasanaethau i’w grwpiau cleientiaid 
eraill. 

Ffordd newydd arfaethedig ar gyfer dyled CSA sy’n ddyledus i rieni 
99. Er mwyn i achos fod yn gymwys ar gyfer yr ymarferiad bydd yn rhaid iddynt:  

 Bod yn achos ôl-ddyledion yn unig (heb atebolrwydd parhaus); a 

 Bod yn ddi-daladwy (heb i unrhyw daliad wedi’i gael o fewn y tri mis cyn amser y 
dewisiad); a 

 Byddai rhai i’r ddyled fod wedi cronni o dan yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) (er  y 
gallai’r manylion am y ddyled fod wedi cael ei symud i’r system Gwasanaeth 
Cynhaliaeth Plant (CMS) fel rhan o gau achos Asiantaeth Cynnal Plant (CSA)).  

 

Cyfle i wneud sylwadau 
 

100. Rydym yn bwriadu ysgrifennu at rieni sy'n cael cynhaliaeth sydd gan ddyled dros 
drothwy penodedig (gweler paragraff 104), gan eu cynghori i roi gwybod i ni yn 
ysgrifenedig (trwy gynrychiolaeth ffurfiol) os ydynt yn dal i fod am gael eu dyled. 
 

101. Rydym yn cynnig bod yn rhaid derbyn sylwadau o fewn 60 diwrnod. Byddai llythyr 
atgoffa yn cael ei anfon 30 diwrnod ar ôl y llythyr cyntaf. Rydym yn cymryd yn 
ganiataol y bydd rhieni'n ymateb yn weddol brydlon i'r llythyr cychwynnol neu'r llythyr 
atgoffa, felly efallai y bydd cyfnod cynrychiolaeth gyffredinol llai yn fwy addas, a 
byddai'n dal  yn rhoi digon o gyfle i rieni gyflwyno sylwadau. 
 

102. Gall rhieni sy'n wneud eu sylwadau trwy'r ffurflen a ddarperir neu drwy lythyr. Dylai 
sylwadau gynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol a allai arwain at fwy o siawns o 
gasglu’r ôl-ddyledion, er enghraifft manylion cyflogaeth y rhiant sy’n talu cynhaliaeth 
neu wybodaeth am asedau. 
 

103. Trwy ei gwneud yn ofynnol i'r gynrychiolaeth yma gael ei wneud yn ysgrifenedig, ein 
nod yw sicrhau bod trywydd archwilio clir o broses benderfynu yr achosion yma. 
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104. Rydym yn cynnig mabwysiadu'r dull yma ar gyfer achosion sydd ddim yn talu gyda 
dyled CSA dros £500 os yw'r achos yn llai na 10 oed, a gyda dyled dros £1000 os 
yw'r achos dros 10 oed. Y rhesymeg dros y trothwy dyled uwch ar gyfer achosion hŷn 
yw ei bod hi'n debygol o fod yn anoddach adennill dyledion hŷn, felly er mwyn i'r gost 
hon fod yn gost effeithiol, dim ond symiau uwch y byddwn yn eu dilyn. Hefyd, mae'r 
achosion yma yn fwy tebygol o gynnwys plant sydd bellach yn oedolion. 
 

105. Cynigiwn na fydd llythyrau yn cynnwys gwybodaeth am y cyfnod y cronwyd y ddyled. 
Mae hyn oherwydd y bydd y cleientiaid eisoes wedi derbyn y wybodaeth yma yn y 
gorffennol, a byddai ei gynnwys yn y llythyrau yn ychwanegu at y cymhlethdod ac yn 
cynyddu cost y broses yma yn sylweddol. 
 

106. Rydym hefyd yn cynnig peidio â chynnwys y ffigwr dyled mewn llythyrau lle mae'r 
achos yn fwy na 10 oed, gan ei bod hi'n debygol bod y ffigwr yn anghywir, felly byddai 
ei gynnwys yn achosi dryswch i gleientiaid. Mae gwelliannau o 2008 ymlaen yn 
golygu bod y ffigurau dyled mewn achosion sy'n llai na deng mlwydd oed yn fwy 
tebygol o fod yn gywir. 
 

107. Os nad yw'r rhiant sy'n cael cynhaliaeth yn ymateb, byddai eu dyled yn cael ei ddileu 
a byddai'r rhiant sy'n talu yn cael ei hysbysu.  

 

Gweithgaredd Casgu Posibl 
 
108. Os yw’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth yn ymateb i’n llythyr gan ddweud wrthym eu bod 

dal eisiau eu hôl-ddyledion, byddem yn penderfynu p’un ai oes siawns rhesymol i’w 
gasglu. Byddai tebygolrwydd casglu rhesymol yn cael ei benderfynu drwy gyfres o 
wyriadau syml, fel p’un ai y gellir dod o hyd i’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth a beth y 
gellir ei sefydlu am eu statws ariannol. Pan fydd rhiant sy’n cael cynhaliaeth yn gallu 
darparu gwybodaeth i ni a allai arwain at fwy o siawns o gasglu (fel gwybodaeth am 
gyflogaeth y rhiant sy’n talu cynhaliaeth) byddai hyn yn cael ei ystyried. 

109. Os ar ôl i’r holl wiriadau gael eu cwblhau, mae’n ymddangos fod casgliad 
llwyddiannus yn annhebygol, byddai’r ddyled yn cael ei dileu a byddai’r ddau riant yn 
cael eu hysbysu’n ysgrifenedig. 

110. Os ystyrir bod casglu yn ymarferol, byddem yn casglu tystiolaeth (drwy gynrychiolaeth 
ffurfiol) gan y rhiant sy’n talu cynhaliaeth i’n helpu i wneud penderfyniad ar yr achos. 
Byddai’r ddau barti yn cael eu diweddaru o’r canlyniad terfynol. 

111. Os ar ôl cwblhau’r holl wiriadau bod penderfyniad yr achos yn dangos bod siawns 
casglu rhesymol, byddai balans yr ôl-ddyledion yn cael eu gwirio, a bydd yr achos yn 
cael ei symud i’r system Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant (CMS), lle byddai 
gweithgaredd casglu yn dechrau. Gallai gweithgareddau casglu posibl gynnwys:   

 Didyniad o fudd-daliadau (gan gynnwys pwerau estynedig a gynigir yn yr 
ymgynghoriad yma);  

 Didynnu o enillion; 

 Gorchymyn didynnu rheolaidd neu gyfandaliad (gan gynnwys pwerau estynedig a 
gynigir yn yr ymgynghoriad yma); a 
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 Mewn achosion eithriadol, gallwn ddefnyddio pwerau gorfodi’r llys fel gorchymyn 
atebolrwydd. Byddai penderfyniadau yn ystyried y gwerth am arian i’r trethdalwr. 

112. Lle byddwn wedi dihysbyddu y gweithgareddau casglu hyn, byddai’r ddyled sy’n 
weddill yn cael ei dileu a bydd y cleientiaid yn cael eu hysbysu am hyn. 

113. Mae tua 475.00026 o achosion (gwerth £2.2biliwn o ddyled) gyda balans o £500 neu 
fwy. 

114. Mae’r nifer o achosion sydd i’w cyflwyno ar gyfer gweithgaredd casglu yn ddibynnol ar 
faint o rieni sy’n cael cynhaliaeth sy’n gwneud sylwadau, ac o’r rhai hynny faint 
ohonynt sy’n cael eu penu fel rhai sydd â siawns casglu rhesymol gan swyddogion 
achos. 

115. Mae yna ansicrwydd ynghylch faint o achosion fyddai’n cael eu dileu heb ymdrechion 
casglu pellach, a faint fyddai’n symud at ddulliau ymgeisio casglu, gan nad yw’r 
broses yma erioed wedi cael ei ddefnyddio o’r blaen. Felly, yn seiliedig ar 
ragdybiaethau busnes, rydym yn amcangyfrif y byddai tua £1.9 biliwn o ddyled yn 
cael ei dileu ar gyfer cleientiaid nad ydynt yn symud ymlaen i’r cam casglu, a byddai 
gwaith yn cael ei wneud i geisio casglu ar tua 90,000 o achosion sydd gyda thua £415 
miliwn o ddyled arnynt.   

Ymdriniaeth Achos 
116. Er mwyn sicrhau bod achosion yn cael eu trin yn esmwyth, byddem yn datblygu 

proses glir. Isod mae’r cynnig presennol yn dangos pryd fydd cyswllt gyda’r ddau riant 
drwy gydol y broses yma, yn ogystal â beth fydd yn digwydd pan fydd tebygrwydd fod 
achos s gan siawns rhesymol o gasglu.  

Proses Cam wrth Gam gweithgaredd casglu a dileu dyled sy'n ddyledus i rieni 

 
                                            
26 Nodir: Mae’r rhain yn cynnwys holl achosion dyled a chlerigol CSA wedi eu trosglwyddo. Felly, mae’r ffigurau yma yn 
debygol o fod yn oramcangyfrif. Am fwy o wybodaeth ewch i’r papur methodoleg. 
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Eich barn 
 O gofio bod gennym adnoddau cyfyngedig rydym angen canolbwyntio ar blant 

heddiw, pa gamau gweithredu rydych yn ei gredu sy’n rhesymol ar gyfer achosion 
hanesyddol yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA)? 

 Ydych yn meddwl bod 60 diwrnod yn gyfnod digonol i ganiatáu sylwadau ar gyfer 
dileu?  

 Pa wybodaeth rydych yn ei gredu y dylid ei gynnwys ym mhob llythyr hysbysu ar 
gyfer dileu?  

Achosion na fyddwn yn cynnig y cyfle i wneud cynrychioliadau  
117. Nid yw’n gost effeithiol i geisio caglu dyledion unigol o lai na £500 (neu llai na £1000 

os yw achos yn fwy na 10 oed)27,, felly rydym yn bwriadu dileu holl ddyled mewn 
cwmpas dan y swm yma. Mae’n costio ar gyfartaledd rhwng £500 a £1000 i ymchwilio 
a gweithredu ar yr achosion yma. Mae hyn yn cynnwys rhai o’r achosion yn symyd 
ymlaen am weithredoedd casglu yn ein timau ol-ddyledion a rhai achosion yn cael eu 
rhoi drwy orfodi cyfreithiol. Rydym yn teimlo fod £500 yn bwynt torri rhesymol i sicrhau 
nad ydym yn dilyn achosion gyda chost anghyfartal i’r trethdalwr.  

118. Mae yna tua 360,00028 o achosion na fyddwn yn rhoi’r cynnig i wneud cynrychioliadau 
sy’n gyfanswm o tua £100miliwn o ddyled. 

119. Cynigiwn byddai’r ddau riant mewn achosion gydag ôl-ddyledion o dan £500 yn cael 
llythyr i’w hysbysu bod eu hôl-ddyledion wedi cael eu dileu. Ac yn unol â pholisi 
cyfredol yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) lle mae dyledion sy’n ddyledus i’r 
llywodraeth o dan £65 yn cael eu dileu yn awtomatig heb hysbysiad, nid ydym yn 
bwriadu anfon unrhyw lythyrau ar gyfer achosion gyda balans dyled o dan £65.  

Eich barn  
 Ydych yn meddwl bod y trothwyon a gynigir ar gyfer peidio cael y cyfle i wneud 

sylwadau yn seiliedig ar oedran a swm y ddyled yn falans cytbwys rhwng y cost i’r 
trethdalwr a bod yn deg i’r rhieni sy’n cael cynhaliaeth?  

 Ydych yn meddwl ei bod yn rhesymol peidio ag anfon llythyrau hysbysu dileu ar achosion 
gyda balans dyled o £65 a llai?  

 

                                            
27 Mae hyn yn arbennig o berthnasol o gofio'r nifer eithaf mawr o achosion â dyledion isel iawn. Mae dadansoddiad o faint dyled y 
rhiant sy'n cael cynhaliaeth yn cynnwys symiau bach iawn yn dangos bod gan 3% o achosion ôl-ddyledion hanesyddol CSA ddyled 
rhiant o dan £10, ac mae gan 14% ddyled rhiantsy’n cael cynhaliaeth  o llai na £ 65 
28 Sylwer: Nid yw'r rhain yn cynnwys achosion ôl-ddyledion CSA neu achosion clerigol wedi'u trosglwyddo gan nad yw'n bosibl 
penderfynu ar lefel y ddyled fesul achos oherwydd materion data. Felly, mae'r ffigurau hyn yn debygol o fod yn isel iawn. Am ragor o 
fanylion, gweler y papur methodoleg. 

29 Mae hyn yn cynnwys yr holl ôl-ddyledion sy'n ddyledus i rieni sy'n cael eu dal ar systemau CSA, gan gynnwys rhai sydd wedi'u 
symud i system TG 2012. Am esboniad manylach o sut mae'r ffigurau hyn wedi'u deillio, gweler y papur methodoleg. 
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Dileu dyled sy’n ddyledus i’r Llywodraeth  
120. Mae ôl-ddyledion sy’n ddyledus i’r Llywodraeth yn cyfrif am 33% (£1.2 biliwn29 o 

gyfanswm yr ôl-ddyledion cynhaliaeth plant. Er mwyn rhoi sicrwydd i rieni, rydym yn 
ymofyn cymeradwyaeth gan Trysorlys ei Mawrhydi (HMT) i ddileu dyledion ar 
achosion nad ydynt yn gwneud taliadau gan nad yw’n debygol y gellir eu casglu ar 
gost rhesymol i’r treth dalwr. 

121. Ble mae achosion yn cynnwys cymysgedd o ddyled i rieni sy’n cael cynhaliaeth a 
dyled i’r llywodraeth, byddai’r ddyled i’r llywodraeth yn cael ei ddileu a byddai’r ddyled 
i’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth yn cael ei drin fel y disgrifiwyd uchod. 

Cyfarthrebu am ddyled sy’n ddyledus i’r Llywodraeth 
122. Bydd gwybodaeth ar gael ar ein gwefan i roi gwybod i’r rhai hynny y mae hyn yn 

effeithio arnynt nad yw’r ddyled yma bellach yn ddyledus ganddynt. Byddem hefyd yn 
rhoi gwybod i sefydliadau sy’n cefnogi teuluoedd sydd wedi gwahanu o’r 
gweithredoedd yma a rhoi dull i rieni sy’n talu cynhaliaeth wirio statws eu ôl-
ddyledion. 

Gwybodaeth ychwanegol 

Egwyddorion ymgynghori 
123. Mae'r ymgynghoriad yma yn cael ei gynnal yn unol ag egwyddorion ymgynghorol 

diwygiedig Swyddfa'r Cabinet a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2016. Mae'r egwyddorion 
yma yn rhoi arweiniad clir i adrannau'r llywodraeth ar gynnal ymgynghoriadau. 

Adborth ar y broses ymgynghori 
124. Rydym yn gwerthfawrogi'ch adborth ar ba mor dda yr ydym yn ymgynghori. Os oes 

gennych unrhyw sylwadau am y broses ymgynghori (yn hytrach na sylwadau 
ynghylch y materion sy'n destun yr ymgynghoriad), gan gynnwys os ydych chi'n 
teimlo nad yw'r ymgynghoriad yn cydymffurfio â'r gwerthoedd a fynegir yn yr 
egwyddorion ymgynghori neu os gallai'r broses gael ei wella, cyfeiriwch nhw atom i: 
DWP Consultation Coordinator 
2nd Floor  
Caxton House  
Tothill Street 
London  
SW1H 9NA 
E-bost: caxtonhouse.legislation@dwp.gsi.gov.uk 

125. Wrth ymateb, dywedwch os ydych yn gwneud hynny fel unigolyn neu'n cynrychioli 
barn sefydliad. Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, gwnewch yn glir pwy mae'r 
sefydliad yn cynrychioli, a lle bo hynny'n berthnasol, sut y cafodd barn yr aelodau eu 
hymgynnull. 
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Rhyddid Gwybodaeth 
126. Efallai y bydd angen pasio’r  wybodaeth yr ydych yn ei anfon atom at gydweithwyr yn 

yr Adran Gwaith a Phensiynau, a gyhoeddir mewn crynodeb o'r ymatebion a 
dderbyniwyd ac y cyfeirir atynt yn yr adroddiad ymgynghori a gyhoeddwyd. 

127. Bydd yr holl wybodaeth a gynhwysir yn eich ymateb, gan gynnwys gwybodaeth 
bersonol, efallai yn ddarostyngedig i gyhoeddiad neu ddatgeliad os gofynnir amdani o 
dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Trwy ddarparu gwybodaeth bersonol at 
ddibenion yr ymarfer ymgynghori cyhoeddus, deallir eich bod yn cydsynio i'w datgelu 
a chyhoeddi. Os nad hyn yw’r achos, dylech gyfyngu ar unrhyw wybodaeth bersonol a 
ddarperir, neu ei dynnu'n gyfan gwbl. Os ydych chi am i'r wybodaeth yn eich ymateb 
i'r ymgynghoriad gael ei chadw'n gyfrinachol, dylech esbonio pam fel rhan o'ch 
ymateb, er na allwn warantu gwneud hyn. 

128. I ddarganfod mwy am egwyddorion cyffredinol am Ryddid Gwybodaeth a sut y caiff ei 
gymhwyso o fewn DWP, cysylltwch â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth Ganolog:  
E-bost: freedom-of-information-request@dwp.gsi.gov.uk                           

129. Ni all y Tîm Rhyddid Gwybodaeth Ganolog gynghori ar ymarferion ymgynghori 
penodol, dim ond ar faterion Rhyddid Gwybodaeth. Am fwy o wybodaeth am y Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth ewch i:  https://www.gov.uk/make-a-freedom-of-information-
request 
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