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Pwrpas y papur 
 
Mae Cynhaliaeth Plant: Papur Methodoleg Strategaeth Newydd ar gyfer 
Cydymffurfiaeth ac Ôl-ddyledion yn dwyn ynghyd amrywiaeth o fethodoleg a 
fabwysiadwyd i gynhyrchu'r amryw o ystadegau a adroddir amdanynt yn yr 
ymgynghoriad. Nid yw'n ymdrin â'r fethodoleg a ddefnyddir i benderfynu 
rhagdybiaethau ariannol neu fusnes a ddefnyddir yn yr ymgynghoriad. 
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1. Pwyntiau methodoleg cyffredin drwy gydol yr 
ymgynghoriad 
 
Methodoleg 
Trwy gydol y ffigurau a ddisgrifir yn y papur methodoleg yma, cynhaliwyd 
dadansoddiad gan ddefnyddio data gweinyddol yr Adran Gwaith a Phensiynau 
(DWP) ar gyfer amrywiol gynlluniau'r Asiantaeth Cynnal Plant fel yn fis Mawrth 
2017. Dyma’r data a ddefnyddir i gynhyrchu Crynodeb Ystadegau Chwarterol 
yr Asiantaeth Cynnal Plant (QSS)1 hefyd. 

 

Hefyd, defnyddiwyd data ar gyfer y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, fel yn fis 
Mawrth 2017 hefyd. Dyma'r un data a ddefnyddiwyd i gynhyrchu Ystadegau 
Arbrofol Cynllun y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant 2012 2 

 

Mae cyfran o ôl-ddyledion CSA sy’n ddyledus i achosion sydd eisoes wedi 
cwblhau’r broses cau achos ac wedi cael eu symud i system gyfrifiadurol 
2012. Nid yw’r ôl-ddyledion yma yn cael eu cofnodi yn y naill na'r llall o'r 
cyhoeddiadau uchod, ac nid ydynt wedi bod yn rhan o ryddhad ystadegol 
rheolaidd. Mae datganiad ôl-ddyledion trosiannol ad-hoc yr Asiantaeth Cynnal 
Plant 3 yn darparu balans ar gyfer yr ôl-ddyledion a drosglwyddwyd yma, gan 
gynnwys rhannu’r ôl-ddyledion sy'n ddyledus i'r rhiant sy'n cael cynhaliaeth ac 
i'r Llywodraeth. Fodd bynnag, nid yw'n bosib darparu dadansoddiadau llawn a 
dibynadwy o'r ffigurau yma ar hyn o bryd yn ôl gwerth, na nifer o gleientiaid 
neu achosion gan ddefnyddio gwybodaeth rheoli hawdd ei chael. 

 

Mae’r ôl-ddyledion CSA a nodwyd yn y QSS wedi ei ychwanegu at yr ôl-
ddyledion trosiannol yn rhoi cyfanswm ôl-ddyledion ar gyfer cynlluniau’r CSA. 
Mae hyn ychydig yn wahanol i’r ôl-ddyledion a nodwyd yn y Cyfrif Cronfa 

                                            
1 DWP (2017) ‘Child Support Agency quarterly summary of statistics:March 2017’, 
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-march-
2017  
2 DWP (2017) ‘2012 statutory child maintenance scheme: Aug 2013 to Mar 2017 (experimental)’, 
https://www.gov.uk/government/statistics/2012-statutory-child-maintenance-scheme-aug-2013-to-mar-
2017-experimental    

 
3 DWP (2017) ‘Child Support Agency arrears transitioned to the Child Maintenance Service system: 
November 2014 to June 2017’, https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-
arrears-transitioned-to-the-child-maintenance-service-system-november-2014-to-june-2017   

https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-march-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-march-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/2012-statutory-child-maintenance-scheme-aug-2013-to-mar-2017-experimental
https://www.gov.uk/government/statistics/2012-statutory-child-maintenance-scheme-aug-2013-to-mar-2017-experimental
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-arrears-transitioned-to-the-child-maintenance-service-system-november-2014-to-june-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-arrears-transitioned-to-the-child-maintenance-service-system-november-2014-to-june-2017
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Cleientiaid oherwydd nifer o addasiadau cyfrifo gwybyddus 4 sy’n cael eu 
cynnwys yn y Cyfrif Cronfa Cleientiaid ond ddim yn y QSS. 

 

Cynhaliwyd y dadansoddiad gan ddefnyddio data gweinyddol DWP ar gyfer yr 
amrywiol gynlluniau’r Asiantaeth Cynnal Plant fel yn fis Mawrth 2017, gan 
gynnwys Cynlluniau’r Asiantaeth Cynnal Plant 1993 a 2003, heb ystyried pa 
gynllun sy’n dal yr ôl-ddyledion ar hyn o bryd. 

Ymhob achos, cyfunwyd y data rhwng yr amrywiol setiau data er mwyn 
sicrhau darlun mwyaf cyflawn o’r swm o ol-ddyledion ar gyfer bob achos. Mae 
ffigurau wedi cael eu hunioni gydag ystadegau cyhoeddedig DWP (QSS), a 
amlygwyd uchod; ond mae gwahaniaethau bychain oherwydd y ffordd y caiff 
dyled negyddol ei drin. Hefyd, nid yw’r QSS, yn hanesyddol, wedi cofnodi swm 
llawn y ddyled sy’n ddyledus i’r llywodraeth gan fod peth ohono yn cael ei 
gynnwys yn y categori anghasgladwy. 5  Felly, ni fydd y ddyled sy’n ddyledus 
i’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth ac i’r llywodraeth yn yr ymgynghoriad yn 
cyfatebu yn union i QSS yn fis Mawrth 2017. At bwrpas y dadansoddiad yn yr 
ymgynghoriad, cafodd achosion gyda dyled negyddol eu gadael allan.6 Bydd 
datganiad mis Medi 2017, ac unrhyw ryddhad yn y dyfodol o’r QSS yn 
defnyddio’r fethodoleg a ddefnyddir o fewn yr ymgynghoriad, ond gan i QSS 
mis Mawrth 2017 gadw’r fethodoleg flaenorol nid yw cyfanswm balans yr ol-
ddyledion a gofnodwyd yn yr ymgynghoriad yn cyfatebu’n union i QSS mis 
Mawrth 2017.  

O fewn y data rydym wedi defnyddio tri newidyn sy’n nodi gwerth ol-ddyledion 
- un ar gyfer cyfanswm yr ol-ddyledion, swm yr ol-ddyledion sy’n ddyledus i’r 
rhiant sy’n cael cynhaliaeth a’r swm o gynhaliaeth sy’n ddyledus i’r 
llywodraeth. Oherwydd rhai materion gyda’r data yma ac er mwyn sicrhau 
cysondeb gydag ystadegau cyhoeddedig DWP roedd rhaid cyfrifo’r ol-
ddyledion oedd yn ddyledus i’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth drwy ddidynnu’r ol-
ddyledion sy’n ddyledus i’r Llywodraeth o’r cyfanswm llawn o ol-ddyledion. Os 
oes gan achos werth positif ar gyfer dyled rhiant sy’n cael cynhaliaeth plant, 
yna cafodd ei ddosbarthu’n achos rhiant sy’n cael cynhaliaeth ac os oedd gan 
achos werth positif  ar gyfer dyled dyledus i’r llywodraeth cafodd ei ddosbarthu 
fel achos dyled dyledus i’r llywodraeth. Mae rhai achosion yn cael eu 
dosbarthu fel cael dyled yn ddyledus i’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth ac i’r 
llywodraeth. 

 

                                            
4 DWP (2016) ‘Child maintenance client funds account 2015 to 2016’, 
https://www.gov.uk/government/publications/child-maintenance-client-funds-account-2015-to-2016 
5 DWP (2017) ‘Child Support Agency quarterly summary of statistics: March 2017’, Table 21 
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-march-
2017   
6 Adnebir dyled sy’n ddyledus i riant sy’n talu cynhaliaeth yn ddyled negyddol.   

https://www.gov.uk/government/publications/child-maintenance-client-funds-account-2015-to-2016
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-march-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-march-2017
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Wrth ddadansoddi’r amser ers y taliad diwethaf ar achos, mae’r data a 
ddefnyddir yr un a’r data a ddefnyddir i greu tabl 18 o’r Crynodeb Ystadegau 
Chwarterol (QSS)7  

 

Ni chaiff oedran y plentyn ieuengaf ar achos ei gyhoeddi ar hyn o bryd a dim 
ond ar systemau cyfrifiadurol CSA y mae data ar gael ac nid ar gyfer achosion 
trosiannol na chlerigol. O ganlyniad, mae’r rhannau a ddefnyddiwyd o 
achosion o systemau CSA yn unig. Mae data ar oedran y plentyn cymwys 
ieuengaf ar goll yn 0.95% o’r achosion yma. Lle mae data ar goll tybir bod y 
plentyn cymwys ieuengaf o dan 20 oed. Byddai hyn, o bosib, yn tan 
amcangyfrif rhywfaint y ddyled parthed plant dros 25 oed.    

 

2. Dileu ôl-ddyledion Asiantaeth Cynnal Plant 
Mae’r adran yma yn trafod y fethodoleg a ddefnyddiwyd i gefnogi’r ystadegau 
ar gyfer achosion Asiantaeth Cynnal Plant a allai gael eu heffeithio gan yr 
opsiynau dileu arfaethedig. 

Methodoleg 
Rydym hefyd wedi defnyddio’r diffiniad o’r QSS 8 ar gyfer os bydd achos wedi 
derbyn unrhyw daliad yn y chwarter diwethaf. 

At bwrpas adnabod y ddau grŵp o achosion sydd yn y cwmpas o ddileu dyled 
rhiant sy’n cael cynhaliaeth rydym wedi defnyddio swm dyled y rhiant sy’n cael 
cynhaliaeth, oedran yr achos, ac os oes unrhyw daliad yn gysylltiedig â’r 
achos yma wedi ei wneud yn y chwarter diwethaf.   

Diffiniwyd oedran achos yn seiliedig ar bryd wnaeth y cleient y cais gwreiddiol 
i’r CSA. Diffinnir ceisiadau a wnaed am achosion yn ystod 2008 neu’n 
gynharach fel bod 10 oed neu fwy, sy’n gysylltiedig â’r amseru o pan fydd 
posib defnyddio’r pwerau sy’n destun yr ymgynghoriad. Nid yw ceisiadau i 
CSA yn cael eu cyfri mewn ystadegau cyfredol gan fod ceisiadau i’r CSA wedi 
dod i ben yn ystod 2013. Adroddwyd ar y data a ddefnyddiwyd i bennu amseru 
cais ar gyfer cleientiaid CSA yn flaenorol mewn fersiynau o’r QSS hanesyddol, 
hyd at fis Mawrth 2014. 9 

 

                                            
7 DWP (2017) ‘Child Support Agency quarterly summary of statistics: March 2017’, 
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-march-
2017 
8 DWP (2017) ‘Child Support Agency quarterly summary of statistics: March 2017’, table 3 
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-march-
2017   
9 https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-statistics-march-
2014   

https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-march-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-march-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-march-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-of-statistics-march-2017
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-statistics-march-2014
https://www.gov.uk/government/statistics/child-support-agency-quarterly-summary-statistics-march-2014
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Oni nodir yn wahanol, mae pob rhif perthnasol i niferoedd yn yr adran yma 
wedi ei grynhoi i’r 10,000 agosaf, mae bob rhif sy’n berthnasol i werth ariannol 
wedi ei grynhoi i’r £1miliwn agosaf ac mae pob cyfrannedd wedi ei grynhoi i’r 
pwynt canran agosaf. Felly, efallai na fydd ffigurau yn gyson.  

 
Achosion wedi eu Trosglwyddo ac achosion Clerigol  
 

Oherwydd gwahaniaethau yn y modd y gweithredir y systemau, a'r ffordd y caiff 
data'r system ei storio a'i gofnodi, mae niferoedd CSA a adroddir amdanynt yn yr 
ymgynghoriad yma yn ôl achos ac mae'r holl niferoedd a drosglwyddwyd yn ôl grŵp 
achos 10 . Felly, mae'r niferoedd ar gyfer achosion sydd wedi eu trosglwyddo yn isel 
iawn gan y gallai fod mwy nag un achos ym mhob grŵp achos. Hefyd mae'r 
niferoedd ar gyfer achosion sydd wedi eu trosglwyddo yn gronnus ac yn dangos 
cyfanswm nifer y grwpiau achos sydd wedi trosglwyddo i'r system CMS erioed. Felly 
gallai'r niferoedd a drosglwyddwyd hefyd fod yn oramcangyfrif o ganlyniad i gynnwys 
grwpiau achos nad ydynt bellach mewn ôl-ddyled. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw 
ddata (MI) safonol a fyddai'n ein galluogi ni i amcangyfrif graddfa'r naill neu'r llall o'r 
effeithiau yma. 

 
O fewn y dadansoddiad, ceir nifer bychan o achosion CSA clerigol11 a fydd yn cael 
eu trosglwyddo i CMS cyn dechrau unrhyw weithgaredd dileu. Felly, at ddibenion yr 
ymgynghoriad, fe'u hystyriwyd fel rhan o'r grwpiau achos a drosglwyddwyd eisoes ar 
CMS, ac felly fe'u cynhwysir yn y grŵp dyled dros y trothwy perthnasol12. 
 
Nid yw'n bosibl ar hyn o bryd gan ddefnyddio gwybodaeth reoli safonol i bennu'r math 
neu'r swm o ddyled ar sail achos unigol ar gyfer yr achosion CSA clerigol ac 
achosion CSA sydd eisoes wedi eu trosglwyddo i CMS. Felly mae'r holl achosion 
yma ynghyd â'r ddyled sy'n gysylltiedig â hwy wedi'u cynnwys o fewn y grŵp dyled 
rhiant sy’n cael cynhaliaeth dros y trothwy perthnasol ar gyfer ein cyfrifiadau. Mae 
hyn yn golygu bod y grŵp sydd gyda dyled dros y trothwy perthnasol i'r rhiant sy’n 
cael cynhaliaeth yn debygol o fod yn oramcangyfrif yn y niferoedd o achosion ac yn 
swm y ddyled. 
 
Nid yw'n bosibl hefyd ar hyn o bryd gan ddefnyddio gwybodaeth reoli safonol i bennu 
pa rai o'r achosion sydd wedi'u trosglwyddo sydd mewn taliad; felly mae'n debyg y 
bydd rhai o'r achosion yma yn dod i mewn i'r grŵp 'allan o gwmpas i ddileu'. Mae hyn 
eto yn golygu bod swm y ddyled a'r nifer o achosion yn y grŵp dyled rhiant sy’n cael 
cynhaliaeth dros y trothwy perthnasol yn debygol o gael ei oramcangyfrif. 
 
O ganlyniad i'r uchod, mae'n debyg y caiff niferoedd a swm y ddyled yn y grŵp dyled 
rhiant sy’n cael cynhaliaeth o dan y trothwy perthnasol ei amcangyfrif yn rhy isel. 
                                            
10 Grwp achos yw pan fydd gan riant dibreswyl fwy nag un achos. Caiff pob un or achosion/hachosion 
eu cysylltu i wneud grwp achos. 
11 Dyma achosion nad oeddent yn gallu cael eu cynnal ar ein system gyfrifiadurol ac felly yn cael eu 
cynnal gan ein partneriaid SERCO.   
12 £500 ar gyfer achosion llai na 10 oed,  a £1,000 ar gyfer achosion dros ddeg oed.  
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Yn achos y grŵp dyled sy'n ddyledus i’r llywodraeth, nid oedd yn bosibl defnyddio 
gwybodaeth reoli safonol i bennu nifer yr achosion a drosglwyddwyd neu'r achosion 
clerigol sydd â dyled sy'n ddyledus i'r llywodraeth. Felly, nid yw'r niferoedd o 
achosion sydd â dyled sy'n ddyledus i'r llywodraeth yn cynnwys unrhyw achosion 
clerigol neu drosglwyddiadol ynddynt. Mae hyn yn golygu y bydd y niferoedd o 
achosion sydd â dyled sy'n ddyledus i'r llywodraeth yn amcangyfrif rhy isel. 
 
Nid oedd yn bosibl chwaith penderfynu faint o ddyled sy'n ddyledus i'r llywodraeth 
sy'n gysylltiedig â'r achosion clerigol felly ni chafodd ei gynnwys yn y ddyled sy'n 
ddyledus i’r llywodraeth. Fodd bynnag, roedd yn bosibl pennu faint o ddyled sy'n 
ddyledus i'r llywodraeth sy'n gysylltiedig â'r achosion a drosglwyddwyd felly mae hyn 
wedi'i gynnwys yn y ddyled sy'n ddyledus i’r llywodraeth. Felly, bydd y swm o ddyled 
sy'n ddyledus i ôl-ddyledion y llywodraeth wedi ei amcangyfrif yn rhy isel. 
 
Oherwydd y rhesymau uchod, nid yw'r rhaniad rhwng dyled rhiant sy’n cael 
cynhaliaeth a’r ddyled sy'n ddyledus i'r llywodraeth ar gyfer gwerth y ddyled a gwerth 
achos yr un peth. Fodd bynnag, mae'r goramcangyfrif (neu’r amcangyfrif rhy isel) yn 
nifer yr achosion yn fwy na'r goramcangyfrif (neu amcangyfrif rhy isel) yng  ngwerth y 
ddyled oherwydd bod yr achosion a'r niferoedd ar gyfer achosion clerigol yn 
sylweddol llai na'r ffigurau cyfatebol ar gyfer yr achosion sydd wedi eu trosglwyddo. 

 
Tabl 2.1: Crynodeb o effeithiau is amcangyfrif rhy isel goramcangyfrif ar wahanol 
grwpiau 

Grŵp  Rheswm am amcangyfrif rhy isel 
posib 

Rheswm am oramcangyfrif 
posib  

 
Nifer o achosion wedi’u 
trosglwyddo  

 
Yn seiliedig ar grwpiau achos  ond 
gall pob un gynnwys achosion 
lluosog   

 
Yn cynnwys grwpiau achos efallai 
na fydd ganddynt  ôl-ddyledion 
mwyach     

  
 
Maint o ddyled y rhiant sy’n cael 
cynhaliaeth dros y grŵp trothwy 
perthnasol   

 
 
-  

 
 
Yn cynnwys yr holl achosion 
clerigol (dyled sy’n ddyledus i’r 
rhiant sy’n cael cynhaliaeth a’r 
llywodraeth) a’r holl grwpiau achos 
trawsnewidiol (rhiant sy’n cael 
cynhaliaeth a’r ddyled sy’n 
ddyledus i’r llywodraeth) heb 
ystyried statws taliad a gwerth y 
ddyled.     

 
 
Gwerth dyled y rhiant sy’n cael 
cynhaliaeth dros y grŵp trothwy 
perthnasol   

 
 
-  

 
 
Yn cynnwys yr holl ddyled 
achosion clerigol (dyled sy’n 
ddyledus i’r rhiant sy’n cael 
cynhaliaeth a’r llywodraeth) a’r holl 
ddyled drawsnewidiol rhiant sy’n 
cael cynhaliaeth sydd wedi’u 
trawsnewid heb ystyried statws 
taliad a gwerth y ddyled.   

 
 
Maint dyled y rhiant sy’n cael 
cynhaliaeth o dan y grŵp 
trothwy perthnasol    

 
 
Nid yw’n cynnwys unrhyw 
achosion clerigol neu achosion 
wedi’u trawsnewid    

 
 
-  
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Gwerth dyled y rhiant sy’n cael 
cynhaliaeth o dan y grŵp 
trothwy perthnasol  

Nid yw’n cynnwys unrhyw 
achosion clerigol neu achosion 
wedi’u trawsnewid   

-  

 
 
Maint o ddyled sy’n ddyledus i 
grŵp y llywodraeth 

 
 
Nid yw’n cynnwys unrhyw 
achosion clerigol neu achosion 
wedi’u trawsnewid   

 
 
-  

 
Gwerth y ddyled sy’n ddyledus 
i’r grŵp dyled y llywodraeth   

 
Nid yw’n cynnwys unrhyw ddyled 
achosion clerigol   

 
-  

 

 

3. Mesurau casglu 
 

Mae'r adran yma yn ymdrin â'r fethodoleg a ddefnyddiwyd i ddarparu'r ystadegau 
ategol ar gyfer achosion Cynnal Plant a allai gael eu heffeithio gan y mesurau casglu 
arfaethedig. 
 
Methodoleg 
Didyniadau o Fudd-daliadau 
 
Cynhaliwyd y dadansoddiad ar gyfer didyniadau o fudd-daliadau ar gyfer CSA a CMS 
gan ddefnyddio data gweinyddol DWP ar gyfer CSA a CMS yn fis Mawrth 2017 a'r 
buddion DWP eraill a restrir yn yr ymgynghoriad: Pensiwn y Wladwriaeth, Lwfans 
Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm (ESA), Lwfans Gofalwyr, Cymhorthdal 
Incwm, Cyfraniad a Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (JSA), Credyd 
Pensiwn a Lwfans Anabledd Anafiadau Diwydiannol. Oherwydd y niferoedd bychan 
sy’n cael Credyd Cynhwysol (UC) ar hyn o bryd a'r ffordd y mae’n cael ei chyflwyno, 
nid oedd yn bosibl cael darlun cynrychiadol, diduedd o'r gorgyffwrdd rhwng UC a CM. 
 
Ystyriwyd budd-daliadau eraill (Lwfans Gweddw Rhieni, Pensiwn Gweddwon a 
Gweddwon Rhyfel) hefyd ond nid oeddent wedi'u cynnwys yn y dadansoddiad. 
Roedd hyn naill ai oherwydd nad oedd y data ar gael yn hawdd (nid data DWP) neu 
fod y niferoedd mor fychan fel nad oedd yn effeithio ar ganlyniadau'r dadansoddiad. 
Yn gyffredinol, disgwyliwn i hyn gael effaith bychan ar y ffigurau ar gyfer derbyn 
budd-dal a ddyfynnir yn yr ymgynghoriad. 

 

Ym mhob achos, crëwyd set ddata sylfaen a oedd yn defnyddio'r un fethodoleg ag a 
ddefnyddir mewn ystadegau cyhoeddedig eraill. Roedd y set ddata sylfaenol ar gyfer 
CSA yn cynnwys yr holl achosion CSA gydag ôl-ddyledion, ac roedd y set ddata ar 
gyfer CMS yn cynnwys yr holl rieni sy'n talu cynhaliaeth ac yn defnyddio’r 
gwasanaeth Casglu a Thalu. Ar gyfer CMS nid oes gennym setiau data MI safonol 
sy'n nodi cleientiaid sydd ag ôl-ddyledion mewn fformat sy'n caniatáu i ni ei gysylltu â 
data budd-dal. Felly, nid ydym wedi dadansoddi achosion CMS gydag ôl-ddyledion 
yn benodol at ddibenion pennu derbyniad budd-daliadau. 
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Yna, cyfunwyd y setiau data sylfaenol yma yn systematig gyda setiau data 
gweinyddol eraill DWP 13 a amlygwyd uchod i bennu, ar gyfer CMS, y gyfran o rieni 
sy'n talu cynhaliaeth oedd yn derbyn budd-daliadau perthnasol, ac ar gyfer CSA, y 
gyfran o'r achosion ag ôl-ddyledion ar faich achosion y CSA lle'r oedd rhiant sy'n talu 
cynhaliaeth yn cael y budd-daliadau hynny. 
 
Ar gyfer ffigurau CSA mae'n bwysig nodi y gallai fod rhai rhieni sy'n talu cynhaliaeth a 
fydd wedi'u cyfrif fwy nag unwaith o fewn y cyfrifiad gan i ni edrych ar achosion ac nid 
rhieni sy’n talu. Felly, mae'r ffigwr a gafwyd ar gyfer nifer y rhieni sy'n cael ei effeithio 
yn rhywfaint o oramcangyfrif gan na fyddem yn gallu gwneud didyniad o fudd-
daliadau nifer o weithiau gan riant sy'n talu cynhaliaeth ar gyfer gwahanol achosion. 
 
Partneriaethau a Chyfrifon ar y Cyd 
 
Cynhaliwyd ymarfer sampl gyda phum banc (Barclays, Santander, RBS, HSBC a 
Lloyds TSB) i nodi faint o orchmynion didynnu ychwanegol y gellid eu gwneud os 
oedd CMG yn gallu targedu cyfrifon ar y cyd neu gyfrifon partneriaethau. 
 
O'r 993 o geisiadau am wybodaeth aflwyddiannus a anfonwyd at y banciau sy'n 
cymryd rhan (tua 200 y banc), nodwyd 137 o gyfrifon partneriaeth a 70 cyfrif ar y cyd. 
 
Yn ystod y saith mlynedd hyd at fis Mawrth 2016, gwnaed tua 2,900 o geisiadau am 
wybodaeth a fethwyd bob blwyddyn 14 (hynny yw, ceisiadau nad oeddent yn nodi 
unrhyw gyfrifon sy'n eiddo i unigolion). Roedd gwybodaeth reoli ar wahân yn darparu 
canran y ceisiadau am wybodaeth a fethwyd oherwydd nad oedd cyfrif banc addas. 
Gyda'i gilydd, cynhyrchodd y rhain amcangyfrif o'r nifer o gyfrifon y gellir ei hadnabod 
fel cyfrifon ar y cyd neu gyfrifon busnes bob blwyddyn. Defnyddiwyd yr un Crynodeb 
Chwarterol o Ystadegau i roi amcangyfrif o'r modd y byddai hyn yn cael ei rannu 
rhwng Gorchmynion Didynnu Cyfandaliad (LSDO) a Gorchmynion Didynnu 
Rheolaidd (RDO), a faint o ôl-ddyledion y gellid eu hadennill. 
 
Mae'r amcangyfrif o gynhaliaeth ychwanegol a allai lifo trwy weithredu'r pŵer 
didyniad gyfrifon ar y cyd a nodwyd yn yr ymgynghoriad yn wahanol i’r ffigwr o £390k 
a nodwyd yn flaenorol yn y wasg. Mae hyn oherwydd bod yr amcangyfrif diweddaraf 
yn seiliedig ar ddata QSS mwy diweddar. Defnyddiodd yr amcangyfrif cynharach yr 
un data o'r ymarfer samplu, ond data QSS oedd yn hŷn. 
 
 
Tynnu trwydded deithio  
 
Bydd y pwerau gwaredu trwydded rydym yn bwriadu eu cyflwyno yn cael eu 
defnyddio yn yr un cam o fewn y broses orfodi a’r pwerau traddodi y mae'r CSA a'r 
CMS eisoes yn eu defnyddio. Felly, mae'r amlder y mae pwerau traddodi yn cael ei 
ddefnyddio ar CSA / CMS yn rhoi amcangyfrif sylfaenol da o'r amlder y gellid 
defnyddio'r pŵer tynnu trwydded yrru pan gaiff ei gyflwyno. 
                                            
13 Mynediad i ddata budd-daliadau DWP: https://www.gov.uk/guidance/dwp-benefit-statistics-
dissemination-tools   
14 QSS (see footnote 1), Tabl 22, Adran Gorchmynion Didynnu, “Total number of Cases deselected at 
disclosure stage” 
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Nid ydym ar hyn o bryd yn cyhoeddi unrhyw ystadegau ar y defnydd o bwerau 
traddodi ar CMS ond rydym yn cyhoeddi ystadegau o'r fath ar gyfer CSA. O 
ganlyniad i adleoli adnoddau gweithredol yn ystod y broses o gau achosion CSA, 
gostyngodd y nifer o rieni sy’n talu cynhaliaeth CSA a draddodwyd yn sylweddol. 
Felly, mae ystadegau ar gyfer y nifer a draddodwyd cyn i gau achosion ddechrau yn 
rhoi darlun mwy cywir o amlder defnydd y pwerau yma yn gyson. 
 
Yn y flwyddyn ariannol 2011/12 - yr olaf cyn dechrau cau achosion - rhoddwyd 
gorchmynion traddodi i 75 o rieni sy'n talu cynhaliaeth oedd ddim yn talu 15, gan 
gynrychioli oddeutu 0.01% o faich achosion CSA ar yr adeg16. 
 
Gan dybio bod traddodebau yn cael eu cyhoeddi ar yr un gyfradd ar CMS (0.01% o'r 
llwyth achosion bob blwyddyn) yna byddem yn disgwyl tua 20 o ymrwymiadau CMS 
bob blwyddyn o ystyried y baich achosion cyfredol.17 
 
Byddwn yn defnyddio’r pŵer tynnu twyddedau teithio ochr yn ochr â'r pŵer traddodi 
presennol (tynnu trwydded yrru a traddodi i'r carchar). Felly, nid ydym yn disgwyl 20 
achos o dynnu trwydded teithio ond 20 achos y flwyddyn lle byddai sancsiynau llys 
yn cael eu cyflwyno, ac un sancsiwn fyddai tynnu trwydded teithio. 

 

 

 

                                            
15 QSS (see footnote 1), Tabl 22. Nid yw’r ffigurau yn cynnwys Gorchmynion Talu a dedfrydau a 
ohuriwyd  
16 Roedd maint achosion CSA yn 1.3miliwn yn fis Mawrth 2012 2012 1.3m. Ewch i QSS (gweler 
droednodun 1), Tabl 3.   
17 Roedd maint achosion CMS yn tua 323K achos yn fis Mawrth 2017. Ewch i:  
Child Maintenance Service 2012 Scheme Experimental Statistics (see footnote 2), Tabl 2.2 Caseload 
– Administrative Data Based 


