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Adroddiad cryno

Rhagair
Mae’r heriau ariannol sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn rhai na welwyd 
eu tebyg o’r blaen ac mae’n hanfodol, wrth i gyllidebau grebachu, fod cyrff cyhoeddus 
yn gwneud popeth a allant i sicrhau eu bod yn gwario’n ddoeth ac yn parhau i ddarparu 
gwasanaethau hanfodol a chymorth i’r rhai sy’n fwyaf eu hangen.

Nid trosedd lle nad oes neb yn dioddef yw twyllo. Mae’r rhai sy’n gwneud hawliadau ffug 
er mwyn cael budd-daliadau a gwasanaethau nad oes ganddynt hawl iddynt yn gwneud 
hynny ar draul y bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas. Mae twyll yn effeithio ar faint o 
arian sydd ar gael i wasanaethau rheng flaen. Rhaid i ymladd twyll barhau felly i fod 
yn elfen allweddol er sicrhau bod arian cyhoeddus cyfyngedig yn cael ei ddefnyddio’n 
effeithiol. Mae’n hanfodol fod pob corff sector cyhoeddus yn gwneud popeth yn ei allu i 
atal ac i ganfod twyll.

Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol (y Fenter) yn adnodd hynod effeithiol sy’n parhau 
i chwarae rhan sylweddol yn y frwydr yn erbyn twyll ac mae’n dda gennyf gyflwyno 
canlyniadau’r ymarferiad dwyflynyddol diwethaf. Ers ei chyflwyno yn 1996, mae’r Fenter 
wedi cael ei defnyddio i nodi twyll a gordaliadau gwerth dros £30 miliwn yn erbyn y sector 
cyhoeddus yng Nghymru. Bu’r ymarferiad diweddaraf yn llwyddiant arall, gan ddatgelu 
twyll a gordaliadau gwerth £4.4 miliwn. 

Rwyf wrth fy modd hefyd fod mynediad wedi’i ddarparu i gyrff cyhoeddus yng Nghymru yn 
2015 at fodiwl newydd sy’n rhan o’r fenter, sef ‘AppCheck’, heb unrhyw gost iddyn nhw. 
Fe’i dyluniwyd i helpu cyrff cyhoeddus i adnabod ceisiadau twyllodrus am wasanaethau a 
budd-daliadau. Rwy’n hyderus y bydd yr adnodd newydd hwn yn hynod lwyddiannus yn y 
blynyddoedd i ddod yn atal twyll rhag dod i mewn i’r system ac yn gwarchod pwrs y wlad. 

Er bod yr arbedion hyn i bwrs y wlad yn werthfawr o ran helpu i ddiogelu gwasanaethau 
rheng flaen, mae mantais y Fenter yn ymestyn y tu hwnt i’r arbedion ariannol y gellir eu 
nodi. Mae’n parhau i fod yn rhwystr sylweddol i’r rhai sy’n ystyried twyllo, ac mae wedi 
galluogi cyrff cyhoeddus i nodi gwendidau yn eu trefniadau atal twyll ac i fynd i’r afael â 
nhw.

Rwy’n dal i weithredu strategaeth i ehangu cyfranogiad a chynyddu’r defnydd o’r Fenter 
yng Nghymru ac rwy’n annog pob corff sector cyhoeddus i ddod â chynigion paru data 
pellach gerbron a allai helpu i atal a chanfod twyll. 

Hoffwn ddiolch yn gyhoeddus i bawb a fu’n ymwneud â’r adolygiad a’r ymchwiliadau paru 
data am y gwaith hanfodol y maent yn ei wneud. Unwaith eto, mae’r gwaith wedi dwyn 
ffrwyth o ran nodi lefel sylweddol o dwyll a gwallau. Hoffwn ddiolch hefyd i dîm y Fenter 
yn Swyddfa’r Cabinet am ei gymorth amhrisiadwy wrth ddatblygu’r Fenter a’i rhoi ar waith 
yng Nghymru. 

Huw Vaughan Thomas 
Archwilydd Cyffredinol Cymru
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Crynodeb
1 Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gwario biliynau o bunnoedd o arian y 

trethdalwyr ar ddarparu budd-daliadau a gwasanaethau er mwyn mynd i’r afael ag 
anghenion cymdeithasol y boblogaeth yng Nghymru. Yn y rhan fwyaf o achosion, 
mae gan y rhai sy’n cael y budd-daliadau a’r gwasanaethau hyn hawl iddynt ac 
maent yn gallu gwneud gwahaniaeth sylweddol i wella ansawdd bywyd.

2 Yn anffodus, mae rhai unigolion yn ceisio hawlio budd-daliadau a gwasanaethau 
nad oes ganddynt hawl iddynt. Maent yn gwneud ceisiadau a hawliadau twyllodrus 
a thrwy hynny’n amddifadu gwasanaethau cyhoeddus o adnoddau gwerthfawr y 
gellid eu defnyddio i ariannu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol. Nid trosedd heb 
ddioddefwyr yw twyll yn erbyn y gwasanaethau cyhoeddus. Mae’n golygu y gallai 
unigolion sydd ag angen gwirioneddol orfod aros yn hirach am wasanaethau, 
triniaethau neu gymorth oherwydd trachwant eraill.

3 Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn wynebu eu her fwyaf ers 
cenhedlaeth. Maent yn wynebu gostyngiadau sylweddol mewn cyllidebau termau 
real yn y blynyddoedd nesaf. Felly mae’n hanfodol fod cyrff cyhoeddus yn gweithio 
i ddileu gwastraff ac aneffeithlonrwydd yn eu gwasanaethau presennol er mwyn 
lleihau’r effaith bosibl ar wasanaethau’r rheng flaen. Mae’n rhaid i hyn gynnwys 
sicrhau bod gan y rheini sy’n cael gwasanaethau cyhoeddus a budd-daliadau yr 
hawl iddynt.

4 Er mwyn helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn eu brwydr yn erbyn twyll, 
mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cynnal y Fenter yng Nghymru bob dwy flynedd. 
Mae’r Fenter yn paru data ar draws sefydliadau a systemau er mwyn helpu cyrff 
cyhoeddus i nodi hawliadau a thrafodion a allai fod yn dwyllodrus neu’n wallus. 
Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cydweithio ar y Fenter gyda Swyddfa’r Cabinet, 
Audit Scotland a Swyddfa Archwilio Gogledd Iwerddon i baru data ar draws 1,300 o 
sefydliadau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

5 Mae’r Fenter yn dal i fod yn adnodd effeithiol iawn i ganfod twyll a gordaliadau a 
sicrhau arbedion i bwrs y wlad. Ers iddi ddechrau yn 1996, mae ymarferiadau’r 
Fenter wedi arwain at nodi twyll a gordaliadau gwerth dros £30 miliwn yng 
Nghymru ac £1.3 biliwn ledled y DU.

6 Cafodd mwyafrif y gwaith paru data o’r ymarferiad diweddaraf hwn gan y Fenter 
ei roi i gyrff cyhoeddus ym mis Ionawr 2015. Ers hynny, mae’r rhan fwyaf o’r 
parau wedi’u hadolygu gan y cyrff sy’n cymryd rhan ac mae ymchwiliadau wedi’u 
cynnal, lle bo hynny’n briodol. Yn 2013, cyhoeddwyd y byddai’r cyfrifoldeb am 
ymchwilio i dwyll posibl yn ymwneud â budd-dal tai yn trosglwyddo o’r awdurdodau 
lleol i Wasanaethau Twyll a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau. Digwyddodd 
hynny fesul cam yng Nghymru rhwng mis Gorffennaf 2014 a mis Mawrth 2016. 
O ganlyniad, cafodd llawer o achosion posibl o dwyll yn ymwneud â budd-dal tai 
a nodwyd drwy waith paru data’r Fenter eu cyfeirio gan awdurdodau lleol Cymru 
at Wasanaethau Twyll a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau iddynt ymchwilio 
iddynt. Mae llawer o’r ymchwiliadau hyn yn dal ar waith felly nid yw canlyniad yr 
achosion hyn yn hysbys eto.
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7 Serch hynny, bu Menter Twyll Genedlaethol 2014-15 yn hynod effeithiol ac mae 
wedi arwain yn barod at nodi twyll a gordaliadau gwerth £4.4 miliwn yng Nghymru, 
a £223 miliwn ledled y DU. 

8 Ni ellid bod wedi cyflawni’r canlyniadau hyn heb waith caled staff yn y cyrff sy’n 
cymryd rhan, sydd wedi dangos ymrwymiad i adolygu ac ymchwilio i barau 
data. Serch hynny, mae’r ymdrech a wneir gan y cyrff sy’n adolygu’r parau yn 
dal i amrywio’n sylweddol. Bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn darparu cymorth 
ychwanegol fel rhan o ymarferiad nesaf y Fenter ymhen dwy flynedd i’r cyrff hynny 
nad ydynt yn cael y budd mwyaf posibl ohoni. Bydd hyn yn cynnwys darparu 
hyfforddiant wedi’i deilwrio a chanllawiau ychwanegol ar fynd ar drywydd parau a 
nodir drwy’r Fenter.

9 Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi ymrwymo i helpu cyrff cyhoeddus yn eu 
hymdrechion i atal a chanfod twyll drwy ddatblygu’r Fenter ymhellach. Yn ystod 
2015, darparodd yr Archwilydd Cyffredinol fynediad i gyrff cyhoeddus yng 
Nghymru at fodiwl atal twyll newydd, ‘AppCheck’. Gwnaed hyn yn bosibl oherwydd 
yr arian ychwanegol a gymeradwywyd gan y Cynulliad Cenedlaethol. Cafodd 
AppCheck ei ddylunio fel adnodd atal twyll. Mae’n galluogi cyrff cyhoeddus i gynnal 
gwiriadau mewn amser real am dwyll posibl mewn ceisiadau am fudd-daliadau a 
gwasanaethau. Mae AppCheck yn helpu i atal twyll rhag dod i mewn i’r system, 
a thrwy hynny yn osgoi ymchwiliadau costus ac achosion adennill sy’n ofynnol 
unwaith y caiff hawliadau twyllodrus eu talu.

10 Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi bod yn ceisio ehangu’r cyfranogi yn y Fenter ac 
mae wedi ysgrifennu at Gyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru a Chymdeithasau 
Tai yn eu hannog i gymryd rhan ym Menter 2016-17. Mae Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru wedi croesawu’r ymdrechion i ehangu’r cyfranogi ac mae wedi cefnogi hyn 
drwy ddarparu arian ychwanegol i Swyddfa Archwilio Cymru drwy Gronfa Gyfunol 
Cymru. Mae hynny wedi galluogi’r Archwilydd Cyffredinol i ddarparu mynediad am 
ddim i’r Fenter i’r rhai sy’n cymryd rhan ynddi’n barod a chyfranogwyr newydd. 
Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn ceisio ymestyn y Fenter i feysydd eraill lle 
gallai twyll ddigwydd. Mae setiau data newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer Menter 
2016/2017 i helpu i ganfod trafodion twyllodrus ac mae’r Archwilydd Cyffredinol 
hefyd yn bwriadu cynnal ymarferiadau paru-data peilot penodol i Gymru mewn 
meysydd lle y mae ef yn credu y gallai twyll ddigwydd.



Rhan 1

Bu’r Fenter Twyll Genedlaethol 
ddiweddaraf yn ymarferiad llwyddiannus 
arall o ran canfod twyll yn erbyn y sector 
cyhoeddus yng Nghymru
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Mae ymarferiad diweddaraf y Fenter yng Nghymru wedi arwain 
at gyfanswm o £4.4 miliwn o arbedion i bwrs y wlad
1.1 Nid trosedd lle nad oes neb yn dioddef yw twyllo. Mae’r rhai sy’n gwneud 

hawliadau ffug er mwyn cael budd-daliadau a gwasanaethau nad oes ganddynt 
hawl iddynt yn gwneud hynny ar draul y bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas. Mae 
twyll yn effeithio ar faint o arian sydd ar gael i wasanaethau rheng flaen. Rhaid i 
ymladd twyll barhau felly i fod yn elfen allweddol er sicrhau bod arian cyhoeddus 
cyfyngedig yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol. Mae’n hanfodol fod pob corff sector 
cyhoeddus yn gwneud popeth yn ei allu i atal ac i ganfod twyll.

1.2 Er mwyn cefnogi cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn eu brwydr yn erbyn twyll, 
mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cynnal y Fenter bob dwy flynedd. Mae’r Fenter 
yn paru data ar draws sefydliadau a systemau er mwyn helpu cyrff cyhoeddus 
i nodi anghysondebau a allai ddangos hawliadau a thrafodion twyllodrus. Mae 
Arddangosyn 1 yn nodi rhai enghreifftiau o’r gwaith paru data a wneir o dan y 
Fenter a’r mathau o faterion a all ddod i’r amlwg.

Arddangosyn 1 – Enghreifftiau o’r mathau o faterion y gall y Fenter eu datgelu

Setiau data a gaiff eu paru Materion a ddatgelir

Budd-dal tai â hawliadau am fudd-dal tai Unigolion sy’n hawlio budd-dal tai mewn 
mwy nag un eiddo

Cofnodion budd-dal tai, rhent tai a 
chyflogres â data mewnfudo1

Unigolion sy’n gyflogedig neu’n cael 
budd-daliadau cyhoeddus nad oes 
ganddynt hawl i fyw na gweithio yn y DU

Disgownt treth gyngor person sengl 
(CTSPD) â chofrestr yr etholwyr

Unigolion sy’n hawlio ar gam mai nhw 
yw’r unig oedolyn sy’n byw mewn eiddo 
er mwyn cael disgownt o 25 y cant ar eu 
bil treth gyngor.

Taliadau i gartrefi gofal preswyl â 
chofnodion unigolion sydd wedi marw

Taliadau i breswylwyr mewn cartrefi 
gofal preswyl yn parhau ar ôl i’r 
preswylydd farw.

Taliadau credydwyr â thaliadau 
credydwyr

Cyrff cyhoeddus wedi talu ddwywaith 
am yr un nwyddau neu wasanaeth ar ôl 
derbyn ail gopi o anfoneb.

Cofnodion deiliaid bathodynnau glas â 
chofnodion unigolion sydd wedi marw

Defnydd amhriodol o fathodynnau glas, 
lle mae deiliad y drwydded wedi marw 
ond na hysbyswyd yr awdurdod lleol. 

1 Mae hyn yn cynnwys data am fisâu a wrthodwyd, fisâu sydd wedi dod i ben, fisâu nad ydynt yn cynnwys hawl i weithio a cheisiadau 
aflwyddiannus am loches.
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1.3 Cynhelir y Fenter yng Nghymru ar y cyd ag ymarferiadau yn Lloegr, yr Alban a 
Gogledd Iwerddon i’w gwneud yn bosibl paru data ar draws ffiniau cenedlaethol. 
Er mwyn sicrhau dull gweithredu cyson ac er mwyn osgoi dyblygu ymdrech, mae’r 
Archwilydd Cyffredinol yn cydweithredu â Swyddfa’r Cabinet, Audit Scotland a 
Swyddfa Archwilio Gogledd Iwerddon. Mae hyn yn cynnwys cyd-datblygu modiwlau 
paru data newydd, rhannu trefniadau prosesu data a rhannu adnoddau megis staff 
a chanllawiau technegol. Darperir rhagor o wybodaeth am y Fenter a sut mae’n 
gweithio yn Atodiad 1.

1.4 Bu’r Fenter yn adnodd effeithiol iawn i ganfod twyll a gordaliadau a sicrhau 
arbedion i bwrs y wlad. Ers iddi ddechrau yn 1996, mae ymarferiadau’r Fenter wedi 
arwain at nodi twyll a gordaliadau gwerth £30 miliwn yng Nghymru, ac £1.39 biliwn 
ledled y DU. Mae’r gordaliadau a gofnodwyd yn cynnwys symiau o arian a dalwyd 
eisoes ac amcanestyniadau, lle mae’n rhesymol tybio y byddai twyll, gordaliadau a 
gwallau wedi parhau heb eu canfod oni bai am ymarferiadau paru data’r Fenter.

1.5 Dechreuodd yr ymarferiad diweddaraf, Menter Twyll Genedlaethol 2014-15, ym 
mis Hydref 2014. Cymerodd 42 o gyrff yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ran 
yn y Fenter yn 2014-15. Roedd y rhain yn cynnwys y sefydliadau canlynol y mae’n 
orfodol iddynt gymryd rhan:

 • Awdurdodau lleol

 • Awdurdodau heddlu

 • Awdurdodau tân

 • Cyrff GIG

1.6 Cymerodd Llywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd ac Estyn ran yn y Fenter ar sail 
wirfoddol. Hefyd, mae Swyddfa Archwilio Cymru a chyflenwyr archwilio eraill sydd 
o dan gontract i’r Archwilydd Cyffredinol i archwilio cyrff yn y sector cyhoeddus 
yng Nghymru yn cymryd rhan yn y Fenter ar sail wirfoddol. Mae’r cyflenwyr hyn 
yn cynnwys: Grant Thornton, KPMG a PricewaterhouseCoopers. Caiff manylion 
cyflogres y mwyafrif llethol o staff y sector cyhoeddus a’u harchwilwyr allanol eu 
cynnwys yn y Fenter at ddibenion paru data er mwyn canfod ac atal twyll. 

1.7 Cafodd mwyafrif y gwaith paru data o’r ymarferiad diweddaraf hwn gan y Fenter ei 
roi i gyrff cyhoeddus ym mis Ionawr 2015. Ers hynny, mae’r rhan fwyaf o’r parau 
wedi’u hadolygu gan y cyrff sy’n cymryd rhan ac mae ymchwiliadau wedi’u cynnal, 
lle bo hynny’n briodol. 
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1.8 Yn 2013, cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys fod un gwasanaeth ymchwilio i 
dwyll i gael ei sefydlu. Câi ei weinyddu gan Wasanaethau Twyll a Gwallau yr 
Adran Gwaith a Phensiynau. O ganlyniad, Gwasanaethau Twyll a Gwallau yr 
Adran Gwaith a Phensiynau sy’n gyfrifol am ymchwilio i dwyll Budd-dal Tai a thwyll 
Credyd Treth ar draws y DU. Yr awdurdodau lleol a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi 
oedd yn gyfrifol am yr ymchwiliadau hyn gynt. Yng Nghymru, cafodd y cyfrifoldeb  
ei drosglwyddo fesul cam rhwng mis Gorffennaf 2014 a mis Mawrth 2016.  
O ganlyniad, cafodd llawer o achosion posibl o dwyll yn ymwneud â budd-dal tai 
a nodwyd drwy waith paru data’r Fenter eu cyfeirio gan awdurdodau lleol Cymru 
at Wasanaethau Twyll a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau er mwyn iddynt 
ymchwilio iddynt. Yn y gorffennol, byddai awdurdodau lleol Cymru wedi ymchwilio 
i’r parau hyn eu hunain.

1.9 Mae’r ymarferiad cyfredol (Menter 2014-2015) wedi canfod ac wedi atal twyll a 
gordaliadau yn erbyn cyrff cyhoeddus yng Nghymru gwerth dros £4.4 miliwn, o’i 
gymharu â £4 miliwn yn yr ymarferiad blaenorol. Fel y nodwyd ym mharagraff 
1.19, mae’r ymchwiliadau i nifer fawr o achosion budd-dal tai a gyfeiriwyd at 
Wasanaethau Twyll a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau iddynt ymchwilio 
iddynt yn dal i fynd rhagddynt. Unwaith y bydd yr ymchwiliadau hyn wedi’u 
cwblhau, mae cyfanswm gwerth y twyll sydd wedi’i ganfod a’i atal yn debygol o 
gynyddu. Caiff unrhyw arbedion pellach a nodir ar ôl dyddiad y cyhoeddiad hwn eu 
cyflwyno fel rhan o ymarferiad nesaf y Fenter (Menter 2016-17). Mae Arddangosyn 
2 yn dangos fel y mae gwerth yr arbedion a ganfuwyd yng Nghymru drwy’r Fenter 
wedi newid ers i’r gwaith gychwyn yn 1996.

Arddangosyn 2 - Arbedion a fynegwyd gan y Fenter yng Nghymru £ miliwn
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Ffynhonnell: Cronfa ddata’r Fenter
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1.10 Yn ogystal â bod yn arf gwerthfawr er canfod twyll, mae’r Fenter hefyd yn rhwystr 
pwysig rhag y rheini sy’n dymuno twyllo. Mae ymarferiad diweddaraf y Fenter 
wedi arwain, hyd yma, at erlyn 25 troseddwr yn llwyddiannus, a gosodwyd cosbau 
eraill mewn 48 achos  arall. Mae’r ffigurau hyn yn is nag yn ymarferiad blaenorol 
y Fenter. Fodd bynnag, mae hyn i’w briodoli’n rhannol i’r ffaith fod Gwasanaethau 
Twyll a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau yn dal i ymchwilio i nifer fawr o 
achosion. Disgwylir i nifer yr erlyniadau a’r cosbau eraill gynyddu’n sylweddol dros 
y misoedd nesaf.

1.11 Mae Arddangosyn 3 yn rhoi dadansoddiad o ganlyniadau’r achosion yr 
ymchwiliwyd iddynt fel rhan o ymarferiad 2014-15 y Fenter. Mae’r Fenter yn dal i 
helpu i ganfod twyll a gordaliadau ar draws ystod eang o feysydd megis budd-dal 
tai, disgownt treth gyngor person sengl (CTSPD) a phensiynau. 

Ffynhonnell: Cronfa ddata’r Fenter

Arddangosyn 3 - Canlyniadau’r Fenter Twyll Genedlaethol – crynodeb o achosion ar gyfer 
Cymru 

Menter 
2012-13

Menter 
2014-15

Erlyniadau llwyddiannus 40 25

Achosion budd-daliadau tai a arweiniodd at rybuddion swyddogol gan 
awdurdodau lleol

56 30

Achosion budd-daliadau tai a arweiniodd at gosbau gweinyddol gan 
awdurdodau lleol

17 18

Cyflogeion yn cael eu diswyddo/ymddiswyddo 2 1

Atal gordaliadau pensiwn galwedigaethol i bensiynwyr sydd wedi marw 8 4

Achosion o daliadau y nodwyd eu bod yn ordaliadau i gartrefi gofal preifat 
mewn perthynas â chleifion sydd wedi marw

3 3

Diddymu neu atal ceisiadau am CTSPD 1,703 1,988

Diddymu trwyddedau parcio bathodyn glas 608 1,044

Diddymu cardiau teithio rhatach 4,753 9,959

Achosion budd-daliadau tai sy'n ymwneud â myfyrwyr 42 46

Achosion budd-daliadau tai sy'n ymwneud â phensiynwyr sector cyhoeddus 129 14

Achosion budd-daliadau tai sy'n ymwneud â chyflogeion awdurdodau lleol 94 32

Achosion budd-daliadau tai sy'n ymwneud â chyflogeion y GIG 39 9

Achosion budd-daliadau tai sy'n ymwneud â deiliaid trwydded 17 3
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Mae gwaith paru’r Fenter wedi helpu i nodi achosion o dwyll a 
gordaliadau mewn amrywiaeth eang o feysydd
1.12 Pan ddechreuodd y Fenter yn 1996, y prif ddiben oedd paru data er mwyn nodi 

twyll a gordaliadau yn yr hyn a ystyriwyd yn feysydd o risg uchel, yn benodol:

• Grantiau myfyrwyr

• Budd-daliadau tai

• Cyflogres y sector cyhoeddus

• Pensiynau’r sector cyhoeddus

1.13 Dros lawer o flynyddoedd, mae gwaith paru data yn y meysydd hyn wedi arwain at 
nodi twyll a gordaliadau uchel eu gwerth, yn c ynnwys llawer o achosion o 
dwyll hirsefydlog. Yn benodol, mae taliadau pensiwn hirsefydlog a wnaed yn enw 
pensiynwyr sydd wedi marw bellach wedi’u hatal. Canfu’r ymarferiad diweddaraf 
fod gwaith paru data traddodiadol o’r fath yn parhau i fod yn adnodd effeithiol i 
ganfod twyll a gordaliadau, ac mae’n parhau i ganfod achosion o dwyll. Mae gwerth 
yr achosion unigol o dwyll yn y meysydd hyn yn tueddu i fod yn is am fod y rhan 
fwyaf o achosion hirsefydlog o dwyll wedi cael eu dileu.

1.14 Ers ymarferiad cyntaf y Fenter mae llawer o fodiwlau newydd wedi cael eu 
cyflwyno sydd wedi rhoi cyfle i’r sefydliadau sy’n cymryd rhan i nodi twyll a 
gordaliadau mewn meysydd eraill, megis taliadau credydwyr a hawliadau CTSPD. 
Y meysydd twyll a gordaliadau uchaf eu gwerth a ganfuwyd fel rhan o Fenter  
2014-15 oedd CTSPD (£2.14 miliwn) a Budd-dal Tai (£1.16 miliwn).  
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1.15 Pan gaiff gwaith paru data’r Fenter ei gyflwyno i feysydd newydd, mae iddo’r 
potensial i gael effaith ariannol sylweddol o ran mynd i’r afael â thwyll sydd wedi 
digwydd ers cyfnod hir. Pan aeth y Fenter ati gyntaf i baru pensiynau sector 
cyhoeddus a oedd yn cael eu talu â chofnodion unigolion a oedd wedi marw, canfu 
fod nifer sylweddol o bensiynau yn dal i gael eu talu ar ôl marwolaeth pensiynwr. 
Drwy ganslo’r taliadau hyn gwnaed arbedion sylweddol i bwrs y wlad. Dros amser 
mae’r Fenter wedi helpu i ddileu’r math hwn o dwyll i raddau helaeth ac mae’n 
anarferol erbyn hyn i’r Fenter ganfod pensiynau sy’n cael eu talu ar ôl marwolaeth 
pensiynwr.

1.16 Yn 2008-09, dechreuodd y Fenter baru CTSPD â chofrestr yr etholwyr am y tro 
cyntaf. Ers hynny mae twyll a gordaliadau CTSPD gwerth £7.71 miliwn wedi cael 
eu canfod a’u hatal. Wrth i awdurdodau lleol barhau i adolygu a chanslo hawliadau 
anghymwys a hawlio gordaliadau yn ôl, rydym yn rhagweld y bydd gwerth y math 
hwn o dwyll yn gostwng wrth i dwyll a fu’n digwydd am gyfnod hir gael ei ddileu. 

Arddangosyn 4 - Gordaliadau ac arbedion cysylltiol i’r dyfodol a nodwyd drwy Fenter 
2014-15 o’u cymharu â Menter 2012-13 a Menter 2010-11
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Ffynhonnell: Cronfa ddata’r Fenter
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Er i’r Fenter fod yn llwyddiannus yn canfod achosion o dwyll 
a gordaliadau yn ymwneud â budd-dal tai, bu oedi ar rai 
ymchwiliadau am fod ymchwiliadau i dwyll budd-daliadau 
wedi’u trosglwyddo o’r awdurdodau lleol i’r Adran Gwaith a 
Phensiynau, felly disgwylir arbedion pellach maes o law
1.17 Mae’r Fenter yn paru cofnodion budd-dal tai â nifer o setiau data i ganfod 

hawliadau twyllodrus neu anghywir. Mae canfod ac adennill taliadau budd-dal tai 
a wnaed drwy dwyll a gordaliadau wedi bod yn un o feysydd mwyaf llwyddiannus 
y Fenter yn draddodiadol, ac mae’n parhau felly. Canfu ymarferiad 2014-15 £1.4 
miliwn o ordaliadau budd-dal tai (yn cymharu ag £1.5 miliwn yn 2012-13).

1.18 Mae ymchwilio i dwyll budd-dal tai yn aml yn help i ganfod gordaliadau eraill. Efallai 
y bydd pobl sy’n derbyn budd-dal tai hefyd yn cael budd-daliadau a thaliadau eraill, 
megis budd-dal treth gyngor neu gymhorthdal incwm.

1.19  Yn ystod Menter 2014-15, cafodd y cyfrifoldeb am ymchwilio i dwyll budd-dal 
tai ei drosglwyddo oddi wrth awdurdodau lleol Cymru i Wasanaethau Twyll a 
Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau. Gwnaed hynny fesul cam. Digwyddodd 
y trosglwyddiadau cynharaf ym mis Gorffennaf 2014 gyda’r trosglwyddiad olaf yn 
digwydd ym mis Mawrth 2016. O ganlyniad, cynhaliodd rhai o awdurdodau lleol 
Cymru eu hymchwiliadau eu hunain i fudd-daliadau tai posibl yn deillio o waith 
paru data’r Fenter. Roedd yr awdurdodau lleol hynny o Gymru a drosglwyddodd 
eu swyddogaeth ymchwilio yn gynnar yn cyfeirio achosion posibl o dwyll budd-
dal tai at Wasanaethau Twyll a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau iddyn nhw 
ymchwilio iddynt. Yn gyfan gwbl cafodd dros 750 o achosion o dan y Fenter eu 
cyfeirio at Wasanaethau Twyll a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau iddynt 
ymchwilio iddynt.

1.20 Mae’r newidiadau uchod wedi effeithio ar ganlyniadau budd-dal tai y Fenter 
dros gyfnod yr adroddiad hwn ac mae disgwyl i hynny barhau wrth i’r trefniadau 
newydd ennill eu plwyf. Mae’n ymddangos bod y trosglwyddo i Wasanaethau Twyll 
a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau wedi golygu bod llawer o barau data’r 
Fenter wedi mynd drwy ymchwiliad gan awdurdodau lleol neu wedi’u cyfeirio at yr 
Adran Gwaith a Phensiynau iddi hi ymchwilio iddynt yn ddiweddarach yn y cyfnod.

1.21 Adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn mae llawer o achosion a gyfeiriwyd gan 
awdurdodau lleol o Gymru yn dal ar y gweill ac nid yw canlyniad yr achosion hyn 
yn hysbys. Unwaith y bydd canlyniad yr achosion yn hysbys rydym yn rhagweld 
y bydd gwerth y twyll budd-daliadau a’r gordaliadau a gaiff eu canfod a’u hatal o 
ganlyniad i Fenter 2014-15 yn codi’n sylweddol. Gan fod y cyfrifoldeb am ymchwilio 
i dwyll budd-dal tai wedi’i drosglwyddo’n llwyr bellach oddi wrth yr awdurdodau lleol 
i Wasanaethau Twyll a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau, byddwn yn gweithio 
gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau a’r awdurdodau lleol i sicrhau bod y trefniadau 
ar gyfer y Fenter nesaf yn gwbl gyson â’r amgylchedd newydd.
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1.22 Er gwaethaf y newidiadau a nodwyd uchod, lle mae ymchwiliadau budd-dal tai o 
dan y Fenter wedi cael eu cynnal un ai gan Wasanaethau Twyll a Gwallau yr Adran 
Gwaith a Phensiynau neu’r awdurdodau lleol, canfuwyd llawer o achosion lle mae 
budd-dal tai wedi cael ei hawlio un ai drwy dwyll neu drwy gamgymeriad. 

1.23 Mae’r Fenter yn paru hawlwyr budd-dal tai ar draws amryw o setiau data eraill 
er mwyn canfod achosion lle nad yw hawlwyr wedi datgelu eu hincwm yn llawn, 
eu hamgylchiadau personol neu eu bod wedi hawlio budd-dal tai mewn mwy nag 
un awdurdod lleol ar y tro. Mae’r astudiaethau achos isod yn tynnu sylw at rai o’r 
achosion o dwyll neu gamgymeriadau a nodwyd drwy adolygu ac ymchwilio i barau 
data budd-dal tai y Fenter. 

Helpodd y Fenter i ganfod hawlwyr am fudd-dal tai a oedd yn cael budd-dal tai 
gan ddau awdurdod lleol yr un pryd

1.24 Budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd yw budd-dal tai ac fe’i bwriadwyd i ddarparu 
cymorth ariannol tuag at eu costau rhentu cartref i bobl sy’n gymwys. Dim ond tuag 
at gostau rhentu un eiddo y caiff hawlydd hawlio cymorth ariannol. Nid yw hawlydd 
yn gymwys felly i gael budd-dal tai ar gyfer dau eiddo yr un pryd. 

Astudiaeth Achos 1

Adolygodd Cyngor Sir Caerfyrddin achos a oedd wedi’i baru gan y Fenter a oedd 
yn ôl pob golwg yn dangos bod unigolyn a oedd yn hawlio Budd-dal Tai yn Sir Gâr 
hefyd wedi bod yn hawlio Budd-dal Tai am eiddo gwahanol yn ardal awdurdod lleol 
cyfagos. Aeth Cyngor Sir Caerfyrddin ar drywydd hyn drwy wneud ymholiadau 
gyda landlord yr eiddo yn Sir Gâr a gyda’r awdurdod lleol cyfagos. Sefydlwyd bod 
gorgyffwrdd sylweddol rhwng yr hawliadau gyda Budd-dal Tai yn cael ei dalu gan 
y ddau awdurdod yr un pryd. Cafodd yr hawlydd ei gyfweld ar ôl cael ei rybuddio a 
chyfaddefodd iddo hawlio £3,935 o Fudd-dal Tai yn ormod. Rhoddwyd rhybudd ffurfiol 
i’r hawlydd.  

Astudiaeth Achos 2

Adolygodd Cyngor Sir Ddinbych adroddiad paru gan y Fenter sy’n tynnu sylw at 
achosion posib o Fudd-dal Tai’n cael ei hawlio oddi wrth fwy nag un awdurdod lleol 
yr un pryd. Mewn un enghraifft, roedd yn ymddangos bod unigolyn a oedd wedi bod 
yn hawlio Budd-dal Tai oddi wrth Gyngor Sir Ddinbych ers 2005 wedi dechrau hawlio 
Budd-dal Tai gan awdurdod cyfagos ym mis Mai 2014 heb ganslo ei hawliad yn Sir 
Ddinbych. Cadarnhaodd y Cyngor gyda’r awdurdod cyfagos fod y ddau hawliad yn 
cael eu talu yr un pryd. Canslodd y Cyngor yr hawliad ac mae’n ceisio adennill Budd-
dal Tai a oedd wedi’i or-hawlio, gwerth £3,160. Mae’r achos wedi’i gyfeirio at yr Adran 
Gwaith a Phensiynau fel un lle’r amheuir twyll.
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Helpodd y Fenter i ganfod hawlwyr am fudd-dal tai nad oedd wedi datgelu incwm 
o gyflogaeth neu bensiwn yn llawn 

1.25 Gan fod budd-dal tai yn dibynnu ar brawf modd, mae’n ofynnol i hawlwyr ddatgelu 
i’r awdurdod lleol unrhyw incwm ar ffurf cyflog a/neu bensiwn y maent yn ei gael 
a hysbysu’r awdurdod lleol os bydd eu hincwm yn newid. Mae’n ofynnol hefyd i 
hawlwyr ddatgelu cyflog a/neu bensiwn unrhyw unigolion sy’n byw gyda nhw nad 
ydynt yn ddibynnol ar yr hawliwr. Mae methiant i ddatgelu incwm yn debygol o 
arwain at dalu gormod o fudd-dal tai a gall fod yn dwyll. 

Astudiaeth Achos 3

Ymchwiliodd Cyngor Sir Ynys Môn i achos a oedd wedi’i baru gan y Fenter a oedd 
yn dangos bod unigolyn a oedd yn hawlio Budd-dal Tai gan yr Awdurdod hefyd 
efallai yn hawlio Budd-dal Tai gan awdurdod cyfagos. Cadarnhaodd ymholiadau 
a wnaed gan Swyddog Twyll y Cownter Corfforaethol fod yr hawliad Budd-dal Tai 
gyda Chyngor Sir Ynys Môn yn dal yn fyw ac yn cael ei dalu, a bod y taliadau Budd-
dal Tai yn mynd yn uniongyrchol i gyfrif banc yr hawlydd. Datgelodd ymchwiliadau 
pellach fod yr hawlydd wedi symud allan o’r eiddo ar Ynys Môn ym mis Awst 2015. 
Cadarnhaodd yr awdurdod cyfagos fod yr hawlydd wedi bod yn cael Budd-dal Tai gan 
y Cyngor hwnnw ers mis Awst 2015. Cafodd yr hawliad gyda Chyngor Sir Ynys Môn 
ei ganslo’n ôl i fis Awst 2015 a chyfrifwyd bod £2,799 wedi’i ordalu. Mae’r broses o 
hawlio’r gordaliadau yn ôl yn mynd rhagddi. Cafodd manylion yr achos eu cyfeirio at 
yr Adran Gwaith a Phensiynau iddi ymchwilio ymhellach iddo.

Astudiaeth Achos 4

Adolygodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf y parau data a ganfu’r 
Fenter rhwng cyflogresi a Budd-dal Tai. Mewn un achos canfu’r Cyngor fod gweithiwr 
a oedd yn cael Budd-dal Tai heb ddatgelu bod ei chyflog wedi cynyddu. Cyfwelwyd 
yr unigolyn a chyfaddefodd ei bod wedi gwneud nifer o swyddi ac nad oedd wedi rhoi 
gwybod faint o gyflog yr oedd yn ei gael er mwyn cadw’i hawl i fudd-dal. Cyfrifodd 
y Cyngor fod yr unigolyn wedi cael £2,199 o Fudd-dal Tai a £610 o Ostyngiad Treth 
Gyngor nad oedd ganddi hawl iddynt. Mae’r gordaliad yn cael ei hawlio’n ôl trwy 
leihau’r taliadau Budd-dal Tai sy’n parhau. Cafodd yr unigolyn rybudd ffurfiol.
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Astudiaeth Achos 5

Cynhaliodd Cyngor Sir Ddinbych adolygiad trylwyr o’r parau a ganfu’r Fenter rhwng 
ei weithwyr a’r rhai sy’n hawlio Budd-dal Tai. Roedd a wnelo un pâr â gweithiwr rhan-
amser gyda’r Cyngor a oedd wedi hawlio Budd-dal Tai gan y Cyngor ers mis Chwefror 
2012. Er i’r unigolyn ddatgan y cyflog yr oedd yn ei gael gan ail gyflogwr, nid oedd 
wedi datgan y cyflog yr oedd yn ei gael gan Gyngor Sir Ddinbych. O ganlyniad, roedd 
wedi derbyn £7,779 o Fudd-dal Tai nad oedd ganddi hawl iddo. Mae’r Cyngor yn 
adennill y budd-dal gormodol a hawliwyd.

Astudiaeth Achos 6

Ymchwiliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i ddata a barwyd gan 
y Fenter a oedd yn ôl pob golwg yn dangos bod hawlydd Budd-dal Tai yn byw yn 
yr un eiddo ag un o weithwyr y Cyngor, ond nad oedd wedi datgan incwm y sawl a 
oedd yn gweithio i’r Cyngor. Canfu’r ymchwiliad mai merch yr hawlydd, nad oedd 
yn ddibynnol arno, oedd y sawl a oedd yn gweithio i’r Cyngor. Pan gyfwelwyd ef 
eglurodd yr hawlydd mai’r rheswm pam nad oedd wedi rhoi gwybod i’r Cyngor am 
incwm ei ferch oedd am ei fod wedi cymryd yn ganiataol y byddai’r Cyngor eisoes yn 
gwybod. Cyfrifodd y Cyngor fod yr unigolyn wedi cael £4,559 o Fudd-dal Tai a £656 
o Ostyngiad yn y Dreth Gyngor nad oedd ganddo hawl iddynt. Mae’r gordaliad yn 
cael ei hawli’n ôl trwy leihau’r taliadau Budd-dal Tai sy’n parhau. Cafodd yr unigolyn 
rybudd ffurfiol.

Astudiaeth Achos 7

Adolygodd Cyngor Sir Caerfyrddin gyfeiriad a oedd wedi’i baru drwy’r Fenter rhwng 
unigolyn a oedd yn hawlio budd-dal tai ac unigolyn a oedd yn derbyn pensiwn gan 
y lluoedd arfog. Roedd yn ymddangos o’r data nad oedd y sawl a oedd yn hawlio 
Budd-dal Tai wedi datgan incwm pensiwn rhywun yr oedd yn byw gydag ef, a oedd 
yn cael pensiwn galwedigaethol. Edrychodd y Cyngor eto ar y cais am fudd-dal tai 
a chadarnhaodd fod yr hawlydd wedi datgan mai hi oedd yr unig oedolyn yn byw yn 
yr eiddo. Gwnaeth ymholiadau pellach gydag awdurdodau lleol eraill a’r Rhwydwaith 
Gwrth-dwyll Cenedlaethol, a chafodd yr hawlydd ei chyfweld ar ôl cael ei rhybuddio. 
Cyfaddefodd yr unigolyn ei bod wedi hawlio Budd-dal Tai gwerth £9,482 drwy dwyll a 
rhoddwyd Cosb Weinyddol o £2,000 ychwanegol iddi.
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Defnyddiwyd y Fenter i ganfod unigolion a oedd yn hawlio budd-dal tai nad oedd 
ganddynt hawl i weithio nac aros yn y DU  

1.26 Mae’r Fenter yn paru data am hawlwyr budd-dal tai yn erbyn cofnodion mewnfudo 
a fisâu’r Swyddfa Gartref. Mae unigolyn yn anghymwys i gael budd-dal tai os nad 
oes ganddynt hawl i fyw na gweithio yn y DU, neu os nad yw’r hawl honno wedi’i 
chaniatáu iddynt.

Helpodd y Fenter i ganfod myfyrwyr a oedd yn hawlio budd-dal tai pan nad oedd 
ganddynt hawl i wneud hynny

1.27 Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy’n cael benthyciad myfyriwr yn anghymwys i 
hawlio budd-dal tai. Parodd ymarferiad y Fenter ddata benthyciadau myfyrwyr â 
chofnodion budd-dal tai i ganfod taliadau budd-dal tai a oedd efallai yn dwyllodrus 
neu’n anghywir. Ar ôl adolygu’r data a barwyd, canfu awdurdodau lleol yng 
Nghymru nifer fawr o achosion lle’r amheuwyd bod myfyrwyr wedi hawlio budd-dal 
tai pan nad oeddent yn gymwys i wneud hynny. Cafodd llawer o’r achosion hyn eu 
cyfeirio at Wasanaethau Twyll a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau, sy’n dal i 
ymchwilio iddynt.

Astudiaeth Achos 8

Adolygodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ddata wedi’i baru gan y Fenter rhwng 
hawlydd Budd-dal Tai a phensiynwr galwedigaethol, lle codwyd pryder nad oedd yr 
hawlydd o bosibl wedi datgan ei incwm pensiwn. I gychwyn, cafodd y data ei gyfeirio 
at Wasanaethau Twyll a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau. Fodd bynnag, tra 
oedd y Cyngor yn disgwyl am ymateb, cafodd wybodaeth o system gwybodaeth 
Amser Real CThEM a oedd yn dystiolaeth fod gan yr hawlydd incwm pensiwn 
nad oedd wedi’i ddatgan. Cafodd yr hawliad Budd-dal Tai ei ailasesu ar unwaith a 
chadarnhawyd gordaliad o £1,583. Mae’r gordaliad yn cael ei adennill ar hyn o bryd.

Astudiaeth Achos 9

Ymchwiliodd Cyngor Dinas a Sir Abertawe i waith paru gan y Fenter rhwng hawlydd 
budd-dal tai a data mewnfudo’r Swyddfa Gartref. Roedd yn ymddangos bod y data’n 
dangos bod yr unigolyn wedi bod yn hawlio budd-dal tai ers mis Mai 2014 ond nad 
oedd ganddo hawl i fyw na gweithio yn y DU. Gwnaeth y Cyngor ymholiadau pellach 
gyda’r Swyddfa Gartref, a gadarnhaodd statws mewnfudo’r unigolyn. Canslodd y 
Cyngor yr hawliad budd-dal tai ac erbyn hyn mae’n ceisio adennill budd-dal tai gwerth 
£5,488 a Gostyngiad Treth Gyngor o £841 sydd wedi’u gorhawlio. Mae’r achos wedi 
cael ei gyfeirio hefyd at yr Adran Gwaith a Phensiynau iddi ymchwilio ymhellach iddo 
gan fod yr unigolyn hefyd yn cael Cymhorthdal Incwm.
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Astudiaeth Achos 10

Cynhaliodd staff yn Adran Budd-daliadau Tai Cyngor Sir Ddinbych ymchwiliad 
i ddata a oedd wedi’i baru gan y Fenter a oedd yn ôl pob golwg yn dangos bod 
unigolyn a fu’n cael Budd-dal Tai ers 2012 heb hysbysu’r Cyngor ei fod wedi cychwyn 
ar gwrs prifysgol ym mis Medi 2013 a’i fod yn cael cyllid myfyriwr. Cafodd y Cyngor 
gadarnhad annibynnol gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr y bu’r unigolyn yn cael 
cyllid fel myfyriwr ers mis Medi 2013. O ganlyniad, canslodd yr hawliad Budd-dal Tai. 
Mae’r Cyngor bellach yn ceisio adennill y Budd-dal Tai a oedd wedi’i or-hawlio, gwerth 
cyfanswm o £8,135.

Astudiaeth Achos 12

Ymchwiliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ddata wedi’i baru gan y Fenter 
a ddangosai fod hawlydd Budd-dal Tai yn cael benthyciadau myfyriwr a grant. Yn 
y rhan fwyaf o achosion, nid oes hawl gan fyfyrwyr sy’n cael benthyciad myfyriwr i 
gael Budd-dal Tai. Adolygodd y Cyngor yr hawliad Budd-dal Tai a chadarnhaodd nad 
oedd yr unigolyn wedi datgan y cyllid myfyriwr a gafodd. Canfu’r Cyngor hefyd fod yr 
unigolyn yn talu treth gyngor is ar sail yr incwm yr oedd wedi’i ddatgelu. Cyfeiriwyd 
yr achos at yr Adran Gwaith a Phensiynau gyda manylion yr incwm myfyriwr, ac 
ysgrifennodd y Cyngor at yr hawlydd yn gofyn am ddadansoddiad o’r benthyciad/
grant yr oedd wedi’u cael am flwyddyn academaidd 2013. Nid ymatebodd y cwsmer 
felly cafodd ei hawliad ei addasu. Mae’r hawlydd wedi cytuno i ad-dalu’r gordaliad 
dros gyfnod penodol.

Astudiaeth Achos 11

Cynhaliodd Cyngor Dinas a Sir Abertawe adolygiad trylwyr o ddata a oedd wedi’i 
baru rhwng hawlwyr Budd-dal Tai a myfyrwyr a oedd yn cael cyllid fel myfyrwyr. Yn 
dilyn yr adolygiad, cafodd sawl achos lle’r oedd twyll yn cael ei amau eu cyfeirio 
at Wasanaethau Twyll a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mewn un achos, 
canfuont nad oedd yr unigolyn wedi datgelu ei statws fel myfyriwr a’i fod wedi hawlio  
£5,517 o Fudd-dal Tai, £6,841 o Lwfans Ceisio Gwaith a £2,999 o Lwfans Cyflogaeth 
a Chymorth. Cafodd yr unigolyn ei erlyn a rhoddwyd gorchymyn cymunedol iddo.

Mewn achos arall a gyfeiriwyd gan y Cyngor, canfu Gwasanaethau Twyll a Gwallau 
yr Adran Gwaith a Phensiynau fod unigolyn heb ddatgelu ei statws fel myfyriwr a’i 
fod wedi hawlio £3,273 o Fudd-dal Tai nad oedd ganddo hawl iddo. Derbyniodd yr 
unigolyn gosb weinyddol o £1,000 o ran Budd-dal Tai a £2,000 o ran Lwfans Ceisio 
Gwaith. Mae’r broses o adennill y gordaliad yn mynd rhagddi ar hyn o bryd. 
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Mae’r data pensiwn sydd wedi’i baru gan y Fenter wedi helpu 
i ddileu llawr o achosion o dwyll a gordaliadau pensiwn a fu ar 
waith ers cyfnod hir ond mae nifer fach o achosion newydd yn 
dal i ddod i’r amlwg
1.28 Mae’r Fenter yn paru pensiynau galwedigaethol a delir i bobl sydd wedi marw i 

ganfod achosion lle’r oedd pensiynau’n dal i gael eu talu ar ôl i bensiynwr farw. 

1.29 Pan gafodd y gwaith paru data hwn ei gyflwyno gyntaf gan y Fenter fel rhan o 
Fenter 2004-05, canfu 61 achos lle’r oedd pensiynau’n dal i gael eu talu yn enw 
pensiynwr a oedd wedi marw. Yn ymarferiadau diweddaraf y Fenter, mae nifer yr 
achosion a nodir wedi bod yn gostwng yn gyson. Canfu Menter 2010-11 17 achos, 
canfu Menter 2012-13 wyth achos a dim ond pedwar achos a ganfuwyd gan Fenter 
2014-15.

1.30  Mae gwaith y Fenter yn paru pensiynau ag unigolion sydd wedi marw yn enghraifft 
dda o ba mor llwyddiannus y gall y Fenter fod yn helpu i leihau twyll mewn maes 
sydd yn draddodiadol wedi bod yn agored i dwyll.  

Mae gwaith paru’r Fenter rhwng data’r dreth gyngor a chofrestr 
yr etholwyr wedi sicrhau arbedion o £2.1 miliwn i bwrs y wlad 
1.31 Mae gan y rhai sy’n talu’r dreth gyngor hawl i ddisgownt ar eu bil os mai nhw yw’r 

unig un dros 18 oed sy’n byw yn y cartref, neu os yw’r bobl eraill sy’n byw yno yn 
perthyn i gategorïau sy’n cael eu heithrio, er enghraifft myfyrwyr. Mae’r disgownt 
yn golygu gostyngiad o 25 y cant ar y bil treth gyngor llawn sy’n daladwy ar yr 
eiddo. Cyfeirir yn aml at y disgownt hwn fel Disgownt Treth Gyngor Person Sengl 
(CTSPD).

1.32 Cafodd hawliadau am CTSPD eu paru â chofrestr yr etholwyr. Nodai’r gwaith paru 
hawliadau am CTSPD lle’r oedd yr hawlydd yn byw yn yr un eiddo ag unigolyn 
arall ar gofrestr yr etholwyr. Er nad oedd pob achos a barwyd yn dynodi hawliadau 
amhriodol, bu’r ymarferiad yn hynod o lwyddiannus. Hyd yma, mae Menter 2014-
15 wedi arwain at ganslo 1,988 CTSPD (1,703 ym Menter 2012-13) ac wedi canfod 
arbedion o £2.1 miliwn i bwrs y wlad (£1.5 miliwn ym Menter 2012-13). Mae’r ffigur 
hwn yn cynnwys arbedion cysylltiol. 

1.33 Mewn llawer o achosion, roedd y rhai a oedd yn hawlio CTSPD yn gymwys 
pan wnaed y cais ond nid oeddent wedi rhoi gwybod am newidiadau yn eu 
hamgylchiadau personol. Mae ymdrech awdurdodau lleol i sefydlu dyddiadau 
newidiadau mewn amgylchiadau wedi galluogi awdurdodau lleol i adennill 
disgowntiau anghymwys blynyddoedd blaenorol yn hytrach na dim ond atal y 
disgownt wrth fynd ymlaen. 

1.34 Mae’r awdurdodau lleol yn adennill dros 70 y cant o’r disgownt a ddyfarnwyd yn 
anghywir. Hefyd, mae awdurdodau lleol wedi canfod bod rhai unigolion, a oedd yn 
hawlio’r disgownt yn amhriodol, hefyd yn hawlio budd-daliadau eraill yn amhriodol.



Menter Twyll Genedlaethol 2014-15: Sicrhau’r defnydd cywir o arian cyhoeddus yng Nghymru 23

1.35  Er i rai awdurdodau lleol yng Nghymru fod yn rhagweithiol iawn yn adolygu a, lle 
mae rhaid, yn canslo hawliadau amhriodol am CTSPD, nid yw eraill yn anffodus 
wedi buddsoddi digon o adnoddau i fynd i’r afael â’r achosion paru hyn. Mae 
hynny’n drueni, oherwydd mae’r awdurdodau hynny sydd wedi mabwysiadu trefn 
drylwyr wedi gwireddu budd ariannol sylweddol. Yn astudiaethau achos 13 ac 14 
ceir dwy enghraifft o awdurdodau sydd wedi bod yn rhagweithiol iawn yn y maes 
hwn.

Astudiaeth Achos 13

Aeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ati mewn modd trylwyr i adolygu ac 
ymchwilio i ddata a oedd wedi’i baru gan y Fenter a ddangosai unigolion yn cael 
CTSPD, lle’r oedd cofrestr yr etholwyr yn dangos bod mwy nag un oedolyn wedi’i 
gofrestru i bleidleisio yn yr eiddo dan sylw. Yn sgil mynd ar drywydd yr achosion 
paru hyn, cafodd 361 o hawliadau twyllodrus a 52 hawliad anghywir eu canfod lle 
nad oedd gan yr hawlwyr hawl i ddisgownt neu lle nad oedd hawl ganddynt mwyach. 
Roedd y swm a or-hawliwyd yn £96,153 i gyd ac mae £92,783 o’r swm hwnnw yn 
cael ei adennill. Mae canslo’r hawliadau hyn hefyd wedi cynyddu’r refeniw treth 
gyngor sy’n cael ei gasglu wrth symud ymlaen. 

Astudiaeth Achos 14

Ers ymarferiad diwethaf y Fenter, mae un awdurdod lleol yng Nghymru wedi adolygu’r 
paru rhwng y rhai sy’n cael CTSPD ac eiddo ar gofrestr yr etholwyr mewn modd 
systematig, lle mae mwy nag un unigolyn wedi’i gofrestru i bleidleisio yno. Aeth 
y Cyngor ar drywydd yr achosion hyn o baru ac ar ôl ceisio tystiolaeth fod hawl o 
hyd i ddisgownt, mae wedi canslo 710 o hawliadau. Roedd gwerth y disgowntiau a 
hawliwyd lle nad oedd hawl yn £226,817 i gyd, ac o’r swm hwnnw mae £164,895 
wedi’i adennill neu yn y broses o gael ei adennill.
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Drwy baru data ar daliadau credydwyr mae’r Fenter wedi helpu i 
nodi £201,000 o ordaliadau i gredydwyr
1.36 Mae’r gwaith paru wedi’i fwriadu i helpu cyrff cyhoeddus i nodi problemau 

fel anfonebau dyblyg neu gyfraddau TAW anghywir. Mae hefyd yn galluogi 
cyrff cyhoeddus i amlygu diffygion mewn systemau a allai olygu bod twyll neu 
gamgymeriadau yn bosibl. 

1.37 Mae Menter 2014-15 wedi canfod £201,000 o ordaliadau; mae’r rhain un ai wedi 
cael eu hadennill neu wrthi’n cael eu hadennill lle mae hynny’n bosibl.

Astudiaeth Achos 15

Aeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ati’n drylwyr i adolygu achosion o baru 
credydwyr-taliadau er mwyn canfod ac ymchwilio i achosion posibl o ddyblygu. 
Nodwyd nifer o achosion o ddyblygu lle’r oedd arian eisoes wedi’i adennill drwy 
gredydau cyflenwr neu ad-daliadau, ond drwy’r ymarferiad hwn nodwyd nifer o 
achosion dyblygu lle nad oedd arian wedi’i adennill. Nodwyd tri deg ac un o daliadau 
dyblyg a oedd heb eu hadennill, gwerth £114,968 i gyd. O’r swm hwnnw roedd a 
wnelo £71,897 â dau achos uchel eu gwerth a oedd wedi’u dyblygu. Mae’r Cyngor 
bellach wedi adennill yr holl daliadau dyblyg a nodwyd ac wedi cyflwyno systemau 
ychwanegol i atal taliadau dyblyg yn y dyfodol.

Astudiaeth Achos 16

Adolygodd un bwrdd iechyd lleol yng Nghymru ddata a oedd wedi’i baru gan y Fenter 
a awgrymai fod anfoneb am £19,708 wedi cael ei thalu ddwywaith. Cadarnhaodd 
gwiriadau pellach fod y taliad wedi’i wneud ddwywaith. Adenillodd y bwrdd iechyd y 
gordaliad o daliadau a oedd i’w gwneud i’r cyflenwr yn y dyfodol.
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Mae’r adolygiad o waith paru’r Fenter wedi arwain at ddileu 
1,044 o fathodynnau glas a 9,959 o gardiau teithio rhatach 
1.38 Mae’r Fenter yn paru bathodynnau glas a chardiau teithio rhatach yn erbyn 

cofnodion unigolion sydd wedi marw. Bwriad y gwaith paru yw canfod bathodynnau 
a chardiau sydd o bosibl yn dal mewn cylchrediad ar ôl marwolaeth y perchennog 
cofrestredig. Caiff cofnodion am fathodynnau glas eu paru hefyd i ganfod achosion 
lle mae bathodyn glas wedi cael ei roi i ddeiliaid bathodyn gan fwy nag un 
awdurdod lleol.

1.39 Mae bathodynnau glas yn darparu nifer o gonsesiynau parcio ac maent yn 
achubiaeth i bobl sydd â phroblemau symudedd difrifol. Fodd bynnag, mae’n 
hanfodol fod y bathodynnau’n cael eu canslo pan fydd y deiliad yn marw. Mae 
methiant i wneud hynny yn gallu golygu bod y bathodynnau’n cael eu defnyddio 
gan bobl nad oes ganddynt unrhyw hawl.

1.40 Mae’n drosedd arddangos bathodyn glas i’r diben o osgoi taliadau parcio neu i 
gael blaenoriaeth o ran lle parcio os nad gyrrwr y car na’r teithiwr yw perchennog 
cyfreithlon y bathodyn. Nid yw hyn yn atal twyllwyr rhag targedu’r cynllun, a gall 
bathodynnau glas gael eu gwerthu am symiau sylweddol o arian. Mae’r twyll yn 
arwain nid dim ond at golled o ran refeniw parcio i’r awdurdod lleol, ond mae hefyd 
yn golygu y gallai deiliaid dilys bathodyn glas fethu â chael lle parcio.

1.41 Eleni, mae’r gwaith paru hwn wedi arwain at ganslo 1,044 o fathodynnau glas ar 
draws Cymru. Unwaith y mae’r bathodynnau wedi cael eu canslo, mae’n bosibl i 
awdurdodau lleol wirio pa un a yw’r bathodynnau sydd wedi’u canslo yn cael eu 
harddangos yn dwyllodrus. 

1.42 Mae cynllun cardiau teithio rhatach Cymru yn rhoi hawl i bawb sy’n 60 oed a 
hŷn a phobl ag anableddau i deithio ar fysiau am ddim ar draws Cymru. Lle mae 
perchenogion cardiau teithio rhatach wedi marw neu wedi symud i ardal awdurdod 
lleol arall, nid yw’r awdurdod lleol yn cael ei hysbysu bob amser a gallai’r cerdyn 
barhau mewn cylchrediad. Mae hyn yn rhoi’r cyfle i dwyllwyr i osgoi costau teithio. 
O ganlyniad i’r gwaith a wnaed gan awdurdodau lleol Cymru i adolygu’r data paru, 
cafodd 9,959 o gardiau eu canslo. 

Astudiaeth Achos 17

Cafodd Cyngor Caerdydd nifer o achosion gan y Fenter yn paru deiliaid bathodyn 
glas ag unigolion wedi marw. Ar ôl adolygu’r parau hyn gallodd y Cyngor gadarnhau 
mewn 288 o achosion fod deiliad y bathodyn glas wedi marw ond nad oedd y Cyngor 
wedi’i hysbysu. Cafodd y bathodynnau glas eu canslo a diweddarwyd cofnodion y 
Cyngor.
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Mae gwaith paru data’r Fenter o ran taliadau awdurdodau lleol 
am ofal preswyl wedi canfod nifer fach o achosion lle codwyd 
ar awdurdodau lleol am gostau gofal preswyl ar ôl marwolaeth 
preswylydd 
1.43 Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, efallai y bydd awdurdodau lleol yn cyfrannu at 

gost gofal preswylwyr mewn cartrefi preswyl preifat. Mae’r Fenter yn paru taliadau 
awdurdodau lleol am ofal preswyl ag unigolion sydd wedi marw. Os yw’r taliadau’n 
parhau ar ôl marwolaeth preswylydd, gall gordaliadau sylweddol iawn gronni.

Astudiaeth Achos 18

Ymchwiliodd Cyngor Caerdydd i ddau achos a oedd wedi’u paru gan y Fenter a 
awgrymai fod y Cyngor wedi parhau i wneud taliadau i ddau ddarparwr cartref-gofal-
preswyl ar ôl i breswylydd farw. Cadarnhaodd ymchwiliadau’r Cyngor fod hynny’n 
wir, a bod gordaliadau wedi cronni o £2,166 mewn un achos a £6,386 yn y llall. 
Gofynnwyd i’r ddau ddarparwr ad-dalu’r arian ac mae’r symiau wedi’u hadennill yn 
llawn.

Astudiaeth Achos 19

Ymchwiliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ddata a oedd wedi’i baru gan 
y Fenter a oedd yn ôl pob golwg yn dangos bod darparwr cartref-gofal-preswyl 
preifat yn dal i gael taliadau gan y Cyngor gogyfer â defnyddiwr gwasanaeth ar ôl ei 
farwolaeth. Pan dderbyniodd y wybodaeth baru ym mis Ionawr 2015, cadarnhaodd y 
Cyngor fod y preswylydd wedi marw ym mis Gorffennaf 2014 ond bod y Cyngor wedi 
parhau i dalu am y preswylydd. Stopiodd y Cyngor y taliadau ar unwaith. O ymchwilio 
ymhellach canfuwyd, er bod y darparwr wedi hysbysu’r Cyngor o’r farwolaeth, ei 
fod wedi rhoi enw anghywir i’r Cyngor o ran yr ymadawedig. Barnwyd felly mai 
camgymeriad oedd y gordaliad, a ddeuai i £13,155 i gyd. Mae’r gordaliad wedi cael ei 
adennill yn llawn oddi wrth y darparwr.
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Mae gwaith y Fenter yn paru data tenantiaethau tai wedi 
canfod ac wedi atal nifer fach o achosion o dwyll yn ymwneud â 
thenantiaethau tai 
1.44  Mae data’r Fenter yn paru manylion tenantiaethau tai awdurdodau lleol â setiau 

data eraill a gall helpu i ganfod materion fel unigolion:

• sy’n dal tenantiaethau ar fwy nag un eiddo Cyngor;

• sy’n hawlio budd-dal tai am un eiddo tra mae’n denant ar eiddo Cyngor 
gwahanol; ac

• sy’n hawlio’r hawl i brynu tŷ Cyngor pan nad oes ganddo hawl i wneud hynny.

1.45 Canfu Menter 2014-15 nifer fach o achosion lle’r oedd twyll tenantiaethau wedi 
cael ei gyflawni neu fod ymgais wedi’i gwneud i’r perwyl hwnnw. Er bod nifer yr 
achosion o’r fath a nodwyd drwy’r Fenter wedi gostwng ers ymarferiadau blaenorol 
y Fenter, mae achosion unigol o dwyll yn ymwneud â thenantiaethau tai yn aml yn 
uchel eu gwerth ac yn effeithio ar y stoc tai cymdeithasol prin sydd ar gael. 

1.46  Un o’r prif resymau am y gostyngiad yn nifer yr achosion o dwyll tenantiaeth a 
ganfyddir drwy’r Fenter yw bod nifer o awdurdodau lleol Cymru wedi trosglwyddo’u 
stoc dai i gymdeithasau tai nad ydynt, ar hyn o bryd, yn cymryd rhan yn y Fenter. 
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi darparu arian ychwanegol i Swyddfa 
Archwilio Cymru drwy Gronfa Gyfunol Cymru i alluogi’r Archwilydd Cyffredinol i 
annog rhagor o sefydliadau i gymryd rhan yn y Fenter. Mae hyn wedi galluogi’r 
Archwilydd Cyffredinol i ysgrifennu at y cymdeithasau tai mwyaf yng Nghymru i’w 
hannog i gymryd rhan yn ymarferiadau’r Fenter yn y dyfodol am ddim ond y gost 
i’r Swyddfa Archwilio. Bydd yr Archwilydd Cyffredinol hefyd yn ystyried sut y gellir 
datblygu’r Fenter ymhellach er mwyn gwireddu gwell canlyniadau yn y maes hwn 
yn y dyfodol.

Astudiaeth Achos 20

Cynhaliodd Cyngor Caerdydd adolygiad o’r holl ddata paru yn ymwneud â 
cheisiadau Hawl i Brynu. O ganlyniad, bu modd i’r Cyngor ganslo 27 cais Hawl i 
Brynu lle nad oedd yr ymgeiswyr yn gymwys, neu nad oeddent yn gymwys mwyach, i 
brynu’r tai dan sylw.  
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Bu ymarferiad peilot paru data gan y Fenter a fwriadwyd i atal 
twyll yn ymwneud â’r rhestrau aros tai yn llwyddiannus ac mae’r 
Archwilydd Cyffredinol yn bwriadu cynnwys gwaith paru data yn 
ymwneud â rhestrau aros tai yn ymarferiadau’r Fenter i’r dyfodol
1.47  Mae prinder stoc tai cymdeithasol ar gael i ddarparu cartrefi i’r rhai y mae angen 

tai arnynt. Mae’r galw am dai cymdeithasol yn cynyddu ac mae gan y rhan fwyaf o 
ddarparwyr tai cymdeithasol restrau aros hir. Mae’n hanfodol mai dim ond i’r rhai 
y mae ganddynt hawl i dŷ y mae tai cymdeithasol yn cael eu darparu. Pan fydd 
unigolion yn gwneud cais am dai nad oes ganddynt hawl iddynt, neu os nad ydynt 
yn rhoi gwybod i’r darparwr tai fod eu hamgylchiadau wedi newid, gall arwain at 
ddyfarnu tenantiaethau i bobl nad ydynt yn gymwys i’w cael. 

1.48 Fel rhan o Fenter 2014-15, gwahoddwyd awdurdodau lleol ar draws y DU i 
gyflwyno’u rhestrau aros tai i’r Fenter ar sail wirfoddol, er mwyn iddynt gael eu 
paru yn erbyn setiau data eraill yn cynnwys tenantiaethau tai presennol, y rhai sy’n 
hawlio budd-dal tai, data mewnfudo a phobl sydd wedi marw. Diben y paru oedd 
canfod enghreifftiau lle mae ceisiadau twyllodrus wedi’u gwneud, neu lle’r oedd 
amgylchiadau personol wedi newid, gan olygu nad oedd unigolion ar restrau aros 
yn gymwys bellach i gael tŷ.

1.49 Bu’r ymarferiad yn llwyddiannus iawn ac arweiniodd at dynnu dros 2,000 o 
ymgeiswyr anghymwys oddi ar restrau aros tai ar draws y DU. Cyngor Caerdydd 
oedd yr unig awdurdod lleol yng Nghymru i gymryd rhan yn y peilot. Tynnir sylw at 
ganlyniadau adolygiad Cyngor Caerdydd o’r data a barwyd gan y Fenter yn y maes 
hwn yn astudiaeth achos 22.

1.50 O ystyried llwyddiant yr ymarferiad peilot, mae’r Archwilydd Cyffredinol, yn dilyn 
ymarferiad ymgynghori, wedi penderfynu gorchymyn awdurdodau lleol Cymru i 
gymryd rhan yn y gwaith paru rhestrau-aros-tai fel rhan o Fenter 2016-17. 

Astudiaeth Achos 21

Adolygodd Cyngor Sir Caerfyrddin ddata a oedd wedi’i baru gan y Fenter a oedd yn 
ôl pob golwg yn dangos bod unigolyn â thenantiaeth mewn tŷ cyngor oedd yn cael ei 
ddarparu gan y Cyngor ers mis Medi 2014, ac a oedd yn cael budd-dal tai ac yn talu 
treth gyngor ostyngedig ar sail incwm isel, hefyd yn hawlio budd-dal tai gan awdurdod 
lleol yn Lloegr. Aeth Cyngor Sir Caerfyrddin ar drywydd hyn a gwnaeth ymholiadau 
gyda’r awdurdod lleol yn Lloegr. Cadarnhawyd bod yr unigolyn wedi bod yn cael 
budd-dal tai yn Lloegr ers mis Rhagfyr 2012 a’i fod yn dal i fyw yn Lloegr. Canslwyd yr 
hawliad am fudd-dal tai yn Sir Gaerfyrddin o’r cychwyn cyntaf gan i’r ymchwiliad brofi 
nad oedd y tenant erioed wedi symud i mewn, gan arwain at ordalu budd-dal tai yr 
oedd modd ei adennill o £1,953 ac addasiad i’r gostyngiad treth gyngor o £1,525. 
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Roedd y rhan fwyaf o gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru sy’n 
cymryd rhan yn y Fenter yn rhagweithiol o ran adolygu data 
wedi’i baru ond nid oedd nifer fach yn adolygu’r parau mewn 
modd amserol neu effeithiol
1.51  Mae archwilwyr wedi archwilio’r gwaith a wnaed gan awdurdodau i wneud y 

defnydd gorau o’r data a barwyd gan Fenter 2014-15 ac maent wedi canfod bod 
gan y rhan fwyaf o gyfranogwyr drefn effeithiol i reoli’r Fenter ac adolygu’r data 
sy’n cael ei baru. Mae ymrwymiad cyrff i ymchwilio i ddata sy’n cael ei baru wedi 
cynyddu, ac yn gyffredinol mae’r cyfranogwyr yn fwy rhagweithiol o ran ymchwilio 
i’r holl fathau gwahanol o baru.

1.52 Fodd bynnag, mae lefel yr ymroddiad a ddangosir gan gyfranogwyr yn dal i 
amrywio’n sylweddol ac, mewn nifer fach o achosion, nid yw’r cyfranogwyr wedi 
adolygu’r data a barwyd gan y Fenter mewn modd effeithiol neu amserol. Fel rhan 
o Fenter 2016-17, bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn gweithio’n agos gyda’r cyrff 
hynny a oedd yn cymryd rhan ond na wnaethant ymroi’n effeithiol i weithio gyda 
Menter 2014-15. 

Astudiaeth Achos 21

Gwirfoddolodd Cyngor Caerdydd i gymryd rhan mewn Peilot Rhestrau Aros Tai 
Cymdeithasol gan y Fenter a gynhaliwyd ar y cyd â phrif ymarferiad y Fenter. Ar ôl i’r 
data gael ei gyflwyno cafodd yr Awdurdod nifer o adroddiadau yn cysylltu cofnodion 
â data Tai, y Swyddfa Gartref, Rhestrau Aros Tai Cymdeithasol, Budd-dal Tai a 
chofnodion yr Adran Tai a Phensiynau am bobl wedi marw. Aeth Cyngor Caerdydd 
ati mewn ffordd ystyriol i ganolbwyntio’n gyntaf ar barau data o ansawdd uchel. 
Bu’r peilot yn un effeithiol a’r canlyniad oedd fod Cyngor Caerdydd wedi tynnu 31 
ymgeisydd oddi ar ei Restr Aros am Dai Cymdeithasol gan nad oeddent yn gymwys i 
gael tŷ.



Rhan 2

Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn 
parhau i gael ei datblygu er mwyn  
sicrhau i effeithiolrwydd
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2.1 Mae twyll yn gwbl annerbyniol lle bynnag a pha bryd bynnag y’i cyflawnir. Pan 
gaiff twyll ei gyflawni yn erbyn cyrff cyhoeddus, yn anochel mae’n effeithio fwyaf 
ar y rhai sy’n dibynnu ar help cyrff cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau hanfodol. 
Mae’r rhai sy’n twyllo un ai ddim yn ystyried effaith eu gweithredoedd, neu nid oes 
ots ganddynt. Mae’n hanfodol fod cyrff cyhoeddus a’u harchwilwyr yn gwneud beth 
bynnag sy’n angenrheidiol i atal a chanfod twyll er mwyn sicrhau bod defnydd da’n 
cael ei wneud o’r adnoddau cyfyngedig sydd ar gael. Mae hyn yn cynnwys:

• sefydlu diwylliant lle nad oes unrhyw dwyll yn cael ei oddef;

• sicrhau bod mesurau rheoli cadarn yn cael eu rhoi ar waith i atal twyll;

• rhannu gwybodaeth â sefydliadau eraill i helpu i ymladd twyll ym mhob sector;

• defnyddio dulliau effeithiol i ganfod trafodion twyllodrus; a

• phennu cosbau llym i unrhyw un y dyfarnir ei fod wedi twyllo.

2.2 Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn un dull pwysig sydd ar gael i gyrff cyhoeddus 
yng Nghymru i’w ddefnyddio fel rhan o strategaeth ehangach i atal a chanfod twyll. 
Mae’r Fenter wedi bod yn arf hynod effeithiol o ran atal a chanfod twyll yn erbyn y 
sector cyhoeddus ers nifer o flynyddoedd. Mae twyll, fodd bynnag, yn newid dros 
amser. Mae tueddiadau twyllo newydd yn ymddangos ac mae’r twyllwyr eu hunain 
yn newid eu harferion er mwyn targedu’r meysydd sydd yn eu tyb nhw â’r mesurau 
rheoli gwannaf i atal a/neu ganfod eu gweithgareddau twyllodrus. Rhaid i’r Fenter 
ymateb a datblygu felly os yw i barhau’n effeithiol. Rhaid i’r Fenter ymateb i’r 
tueddiadau sy’n ymddangos ac i newidiadau polisi, a chyflwyno mathau newydd o 
baru data mewn meysydd lle gallai twyll ddigwydd.

2.3 Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi nodi’r meysydd allweddol canlynol er mwyn 
cynnal, datblygu a gwella’r Fenter yn y dyfodol:

• mwy o ffocws ar atal twyll;

• cynyddu nifer y sefydliadau yng Nghymru sy’n cymryd rhan yn y Fenter;

• ymestyn y Fenter i feysydd newydd lle gallai twyll ddigwydd; a

• sicrhau bod lefelau uchel y Fenter ar hyn o bryd o ran diogelwch data yn cael 
eu cynnal.
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Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn dal i ddatblygu’r Fenter er 
mwyn helpu cyrff cyhoeddus i atal twyll yn ogystal â helpu 
i ganfod twyll, ac mae wedi darparu mynediad yn ddi-dâl i 
AppCheck, adnodd newydd i atal twyll wrth i bobl wneud cais,  
i’r rhai sy’n cymryd rhan yn y Fenter yng Nghymru
2.4 Ers cychwyn y Fenter yn 1996 mae wedi bod yn hynod lwyddiannus yn helpu 

cyrff cyhoeddus i ganfod twyll sydd eisoes wedi’i gyflawni. Gan mai ymarferiad a 
gynhelir bob dwy flynedd yw’r Fenter, mae’n golygu y gallai twyll a ganfyddir drwy’r 
Fenter fod wedi mynd rhagddo am hyd at ddwy flynedd heb i neb sylwi. Gall fod 
yn anodd adennill arian a hawliwyd drwy dwyll ac mae ymchwiliadau i dwyll yn aml 
yn gymhleth, yn mynd â llawer o adnoddau ac yn gostus. Llawer gwell felly yw atal 
twyll rhag dod i mewn i’r system yn y lle cyntaf drwy ddefnyddio mesurau rheoli a 
dulliau atal twyll. 

2.5 Dros y ddwy flynedd diwethaf mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi bod yn gweithio 
gyda’i gymheiriaid mewn rhannau eraill o’r DU i ddatblygu a chyflwyno modiwl 
newydd, sef ‘AppCheck’. System paru data wrth i bobl wneud cais yw AppCheck 
sy’n galluogi’r cyrff sy’n rhan o’r Fenter i groeswirio gwybodaeth sy’n cael ei 
darparu gan ymgeiswyr am fudd-daliadau, nwyddau neu wasanaethau yn erbyn 
setiau data eraill wrth i’r cais gael ei wneud. Mae’r data sy’n cael ei baru yn 
tynnu sylw at anghysonderau a allai ddeillio o dwyll, gan alluogi cyrff cyhoeddus i 
ymchwilio a datrys yr anghysonderau hyn cyn penderfynu ar y ceisiadau. 

2.6 Yn 2015, penderfynodd yr Archwilydd Cyffredinol ddarparu AppCheck i bob corff 
yng Nghymru sy’n rhan o’r Fenter, a hynny ar sail dim ffi. Mae llawer o gyfranogwyr 
wrthi ar hyn o bryd yn ystyried sut i integreiddio AppCheck orau i’r trefniadau 
sydd ganddynt yn barod i reoli systemau. Fodd bynnag, mae AppCheck eisoes 
yn cael ei ddefnyddio gan rai cyfranogwyr i wirio ceisiadau am fudd-daliadau tai, 
cyflogaeth, CTSPD, bathodynnau glas, a thrwyddedau tacsi ac alcohol. 

2.7 Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi ymrwymo i barhau i ddatblygu AppCheck, ar y 
cyd â thimau’r Fenter mwn rhannau eraill o’r DU, ac i hyrwyddo’r defnydd ohono 
wrth symud ymlaen. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda chyflenwyr systemau 
trydydd parti perthnasol i integreiddio AppCheck i’w systemau. Bydd hynny’n 
galluogi cyfranogwyr i gyrchu at AppCheck yn awtomatig drwy systemau allanol 
y maent yn eu defnyddio’n barod, er enghraifft, systemau rheoli achosion sy’n 
bodoli’n nawr.

2.8 Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd wedi cynnig darparu hyfforddiant ar-safle ar y 
ffordd orau o ddefnyddio AppCheck i bob corff sy’n rhan o’r Fenter, ac mae nifer o 
gyfranogwyr eisoes wedi manteisio ar hyn.
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Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi ymrwymo i annog rhagor o 
sefydliadau i gymryd rhan yn y Fenter er mwyn sicrhau’r budd 
mwyaf posibl o’r ymarferiad 
2.9  Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cynnal y Fenter Twyll Genedlaethol o dan 

ddarpariaethau Adran 64A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Mae’r 
ddarpariaeth hon yn galluogi’r Archwilydd Cyffredinol i gynnal ymarferiadau paru 
data er mwyn atal a chanfod twyll yng Nghymru neu mewn perthynas â Chymru. 
Gall yr Archwilydd Cyffredinol fynnu bod awdurdodau lleol a chyrff GIG yn cymryd 
rhan mewn ymarferiadau paru data ac mae wedi ei gwneud yn ofynnol i bob 
awdurdod unedol, heddlu, tân a phrawf, a chyrff GIG, yng Nghymru gymryd rhan yn 
y Fenter. Mae darpariaeth yn y ddeddfwriaeth hefyd y gall sefydliadau eraill, yn y 
sectorau cyhoeddus a phreifat, gymryd rhan yn wirfoddol mewn ymarferiadau paru 
data a gynhelir gan yr Archwilydd Cyffredinol. Mae Llywodraeth Cymru a Phrifysgol 
Caerdydd yn gyfranogwyr gwirfoddol yn y Fenter ac mae eu hymrwymiad i fynd i’r 
afael â thwyll drwy gymryd rhan yn y gwaith paru data i’w ganmol. Mae Swyddfa 
Archwilio Cymru hefyd yn cymryd rhan yn y Fenter ar sail wirfoddol. 

2.10 Po fwyaf o sefydliadau sy’n cyfrannu i’r Fenter y mwyaf o effaith a gaiff yr 
ymarferiad a’r mwyaf effeithiol y bydd. Y mwyaf fo nifer y cyfranogwyr, y mwyaf o 
setiau data sydd ar gael i’w paru; mae hynny’n darparu mwy o botensial i ganfod 
twyll. Mae’n gallu digwydd nad oes budd uniongyrchol i sefydliad sy’n cymryd rhan 
yn y Fenter, ond os caiff twyll neu ordaliad yn erbyn corff cyhoeddus arall ei atal 
neu’i ganfod, mae hyn o fudd i bwrs y wlad drwyddi draw.

2.11 Mae’r Archwilydd Cyffredinol am ehangu cyfranogiad yn y Fenter i gynifer o gyrff 
cyhoeddus yng Nghymru â phosibl, ac mae’n gweithio’n ddyfal i annog pob corff 
a ariannir yn gyhoeddus i gymryd rhan ar sail wirfoddol. Yn 2015, cymeradwyodd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru gais gan yr Archwilydd Cyffredinol am arian 
ychwanegol er mwyn cynyddu cyfranogiad yn y Fenter. Mae’r arian ychwanegol 
hwn wedi galluogi’r Archwilydd Cyffredinol i ysgrifennu at gyfranogwyr newydd 
posibl i’w gwahodd i gymryd rhan yn wirfoddol ar sail dim ffi. 

2.12 Mae sawl sefydliad, yn cynnwys rhai Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru a 
chymdeithasau tai wedi ymateb gan ddweud y hoffent gymryd rhan ym Menter 
2016-17 sydd i fod i gychwyn ym mis Hydref 2016.

2.13 Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn dal i annog rhagor o gyrff i gymryd rhan ac mae’n 
gwahodd unrhyw sefydliad sydd â diddordeb i gysylltu â Swyddfa Archwilio Cymru 
am ragor o wybodaeth.

2.14 Mae cyrff cyhoeddus Cymru hefyd yn cael mwy o fudd o’r Fenter pan fydd cyrff 
cyhoeddus mewn rhannau eraill o’r DU yn cymryd rhan yn yr ymarferiad. Nid yw 
twyllwyr yn parchu ffiniau daearyddol. Mae llywodraeth leol a chyrff GIG yn Lloegr, 
yr Alban a Gogledd Iwerddon yn cymryd rhan yn y Fenter ar hyn o bryd, felly hefyd 
nifer o adrannau llywodraeth. 
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Bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn parhau i ymestyn y Fenter i 
feysydd newydd o fewn y gwasanaethau cyhoeddus lle gallai 
twyll ddigwydd 
2.15 Mae angen ymestyn y Fenter i feysydd newydd lle gallai twyll ddigwydd. Mae hyn 

yn angenrheidiol oherwydd, pan fydd twyllwyr yn gwybod bod mesurau atal twyll 
cryf mewn rhai meysydd, byddant yn targedu meysydd y maen nhw’n credu eu bod 
yn wannach yn lle hynny.

2.16 Fel rhan o Fenter 2014-15, cynhaliwyd ymarferiadau paru data ar safleoedd oedd 
wedi gwirfoddoli gyda’r nod o atal a chanfod twyll mewn perthynas â rhestrau 
aros tai a chynllun gostyngiadau’r dreth gyngor. Arweiniodd yr ymarferiad peilot 
rhestrau-aros-tai (gweler paragraffau 1.47 i 1.50) at dynnu 3,000 o geisiadau 
am dai cymdeithasol oddi ar restrau aros tai cymdeithasol ar draws y DU. Mae’r 
awdurdodau lleol a oedd yn tynnu’r ymgeiswyr hyn wedi amcangyfrif i’r ymarferiad 
arbed bron i £20 miliwn.

2.17 Wedi i fudd-daliadau treth gyngor gael eu disodli gan gynllun gostyngiadau’r dreth 
gyngor a weinyddir yn lleol ym mis Ebrill 2013, cafodd paru data ei dreialu er mwyn 
canfod twyll yn y maes hwn. Cymerodd pum deg un o awdurdodau lleol ran ym 
mheilot cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (ni chymerodd unrhyw awdurdodau 
o Gymru ran). Gwnaeth yr ymarferiad atal a chanfod twyll a gordaliadau gwerth 
£0.25 miliwn.

2.18 O ystyried llwyddiant y cynlluniau peilot hyn, mae’r Archwilydd Cyffredinol, yn dilyn 
ymarferiad ymgynghori, wedi penderfynu gorchymyn awdurdodau lleol Cymru i 
ddarparu data am y rhestrau aros tai cymdeithasol ac am gynllun gostyngiadau’r 
dreth gyngor fel rhan o Fenter 2016-17.

2.19 Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd mewn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru 
ynglŷn ag ymarferoldeb cynnal ymarferiadau peilot paru data penodol i Gymru i atal 
a chanfod twyll fel rhan o Fenter 2016-17. Mae’r meysydd sy’n cael eu hystyried 
ar hyn o bryd yn ymwneud â thrwyddedau pysgodfeydd masnachol a landlordiaid 
preifat.

2.20 Ymysg meysydd eraill lle mae ymarferiadau peilot i gasglu data ar draws y DU un 
ai’n cael eu cynllunio neu’n mynd rhagddynt mae cynlluniau peilot i: 

• dargedu twyll eiddo drwy ddefnyddio data’r Gofrestrfa Tir;

• sefydlu’r manteision y gall y Fenter eu cynnig wrth helpu i leihau twyll a gwallau 
yng nghyswllt Cardiau Yswiriant Iechyd Ewropeaidd; ac

• atal twyll a/neu chanfod buddiannau sydd heb eu datgan drwy ddefnyddio data 
Tŷ’r Cwmnïau.

2.21 Bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn parhau i ddatblygu’r Fenter i ymateb i 
sefyllfaoedd newydd lle mae perygl o dwyll drwy:

• weithio gyda Llywodraeth Cymru i sefydlu sut y gall y Fenter helpu i fynd i’r afael 
ag unrhyw berygl penodol o dwyll sy’n gysylltiedig â datblygiadau polisi newydd; 

• gwrando ar y pryderon a godir gan sefydliadau ynglŷn â sialensiau newydd sy’n 
ymddangos ac yn eu hwynebu; a

• gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.
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Bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn parhau i sicrhau bod safonau 
diogelwch data uchel presennol y Fenter yn cael eu cynnal 
2.22 Mae hyder y cyhoedd yn niogelwch y data a gedwir gan y Fenter yn allweddol i’w 

llwyddiant. Mae mesurau rheoli hynod gadarn ar waith i sicrhau diogelwch data ac 
i leihau’r risg bod pobl yn cael gafael ar ddata’n amhriodol. Mae’r mesurau rheoli 
hyn yn cynnwys:

• amgryptio data’n awtomatig wrth ei lanlwytho i’r Fenter;

• mesurau rheoli i sicrhau mai dim ond y rhai y mae ei angen arnynt fydd â hawl i 
weld y data; a 

• mesurau diogelwch ar waith i sicrhau diogelwch yr amgylchedd ffisegol lle 
cedwir y data.  

2.23 Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cydnabod nid yn unig bod rhaid dal a phrosesu 
data yn gyfreithlon ac yn ddiogel, ond fod rhaid hefyd iddi fod yn amlwg fod hynny’n 
digwydd. Hefyd, wrth i seibr-ymosodiadau ddod yn fwy soffistigedig, rhaid i’r Fenter 
ddefnyddio’r dechnoleg fwyaf blaenllaw sydd ar gael i wrthsefyll y bygythiad hwn. 
Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi ymrwymo i sicrhau bod y safonau diogelwch 
uchaf yn parhau i gael eu rhoi ar waith wrth i’r Fenter symud ymlaen.

2.24 Wrth i brosesau’r Fenter ddatblygu ac i risgiau ymddangos yn barhaus, mae angen 
bob amser adolygu’r amgylchedd diogelwch yn rheolaidd i sicrhau bod y trefniadau 
sydd wedi’u sefydlu yn ddigon cadarn. Mae Swyddfa Archwilio Cymru, ar ran yr 
Archwilydd Cyffredinol, Swyddfa’r Cabinet, Audit Scotland, Swyddfa Archwilio 
Gogledd Iwerddon a’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn cynnal adolygiadau 
diogelwch ar y cyd o’r Fenter ar sail gylchol i sicrhau ei bod yn parhau i gyrraedd 
safonau diogelwch llym (ISO27001). Mae’r adolygiadau hyn wedi cadarnhau bod 
y mesurau rheoli diogelwch yn gryf. Lle gwneir argymhellion i wella’r trefniadau 
diogelwch, mae trefniadau monitro wedi cael eu sefydlu i sicrhau gweithredu 
effeithiol. Mae’r Fenter wedi’i hachredu hefyd o dan safonau sicrhau gwybodaeth 
Llywodraeth y DU. 

2.25 Yn 2008, yn unol â Rhan 4A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, 
paratôdd yr Archwilydd Cyffredinol God Ymarfer Paru Data (y Cod). Ar ôl 
ymgynghori’n helaeth â’r cyhoedd, cyflwynwyd y Cod gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru ac fe’i cymeradwywyd. Mae i’r Cod statws statudol a’i nod 
yw sicrhau bod manylion pobl yn cael eu diogelu a’u prosesu’n briodol yn ystod 
ymarferiadau paru data, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac arfer gorau. Bydd 
yr Archwilydd Cyffredinol yn parhau i adolygu’r Cod i sicrhau ei fod yn gyson â 
deddfwriaeth newydd ac arfer gorau. 

2.26  Wrth ystyried ymestyn y Fenter i feysydd newydd, mae’r Archwilydd Cyffredinol 
wedi ymrwymo i gydbwyso preifatrwydd gwrthrychau’r data â’r buddiannau posibl 
sydd i’w cyflawni drwy’r ymarferiad paru data. Dim ond mewn meysydd lle mae 
risg sylweddol o dwyll y bydd yr Archwilydd Cyffredinol felly yn ystyried gwaith paru 
newydd o dan y Fenter.  



Atodiadau

Atodiad 1 – Sut mae’r Fenter Twyll 
Genedlaethol yn gweithio
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Yn 1996, lansiodd y Comisiwn Archwilio yng Nghymru a Lloegr y Fenter er mwyn helpu 
cyrff cyhoeddus i baru gwybodaeth am hawlwyr ar draws meysydd gwasanaeth gwahanol 
a ffiniau daearyddol. Bu’r ymarferiad yn llwyddiannus ac ers hynny fe’i cynhaliwyd bob 
dwy flynedd, gan gyflwyno cyfranogwyr newydd a modiwlau newydd ar gyfer nodi twyll a 
gordaliadau ym mhob ymarferiad newydd. Er bod y Fenter yn cael ei rhedeg fel cynllun 
i’r DU gyfan, caiff ei gweinyddu yng Nghymru gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn yr 
Alban gan Audit Scotland ac yng Ngogledd Iwerddon gan Swyddfa Archwilio Gogledd 
Iwerddon. Yn Lloegr roedd yn cael ei gweinyddu gan y Comisiwn Archwilio tan 2015 pryd 
y trosglwyddwyd y cyfrifoldeb i Swyddfa’r Cabinet. 

Mae’r Fenter wedi ymsefydlu fel yr ymarferiad mwyaf yn y DU i ganfod twyll yn y sector 
cyhoeddus. Ers 1996, mae wedi canfod twyll a gordaliadau gwerth dros £30 miliwn yng 
Nghymru, a bron £1.3 biliwn ledled y DU.

Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn y Fenter yng Nghymru yn rhoi data sy’n ymwneud â’u 
systemau ariannol i Swyddfa’r Cabinet ar ran yr Archwilydd Cyffredinol. Mae’r wybodaeth 
a gyflwynir yn eang ei chwmpas ac yn cynnwys data sy’n ymwneud â budd-daliadau tai, 
pobl sy’n cael benthyciadau myfyrwyr, taliadau cyflogresi a thaliadau pensiwn. Caiff y 
data a ddarperir ei lanlwytho i system y Fenter, a gynlluniwyd i baru gwahanol setiau data 
at ddibenion nodi hawliadau a thaliadau twyllodrus neu wallus. Os caiff data ei baru, gall 
ddynodi bod anghysondeb y mae angen ymchwilio iddo ymhellach; nid yw’n dystiolaeth o 
dwyll ynddo’i hun.

Rhoddir adroddiadau i’r sefydliadau sy’n cymryd rhan sy’n cynnwys yr achosion o baru 
sy’n berthnasol i’w sefydliad nhw a nhw sy’n gyfrifol am ddadansoddi’r achosion hynny 
o baru. Mae’n rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan adolygu’r achosion o baru mewn ffordd 
briodol a chymesur er mwyn eu galluogi i ddileu paru cyd-ddigwyddiadol. Mae’n rhaid 
iddynt ddefnyddio tystiolaeth o nifer o ffynonellau eraill i gynnal ymchwiliadau priodol er 
mwyn penderfynu a yw achosion unigol o baru wedi codi oherwydd hawliad neu daliad 
twyllodrus. Mewn sawl achos, caiff data ei baru oherwydd gwallau yn y data, ac oherwydd 
bod y Fenter wedi tynnu sylw at y mater, mae’n rhoi cyfle i’r rhai sy’n cymryd rhan gywiro 
neu ddiweddaru’r data a gedwir yn eu cofnodion. 

Cofnodir canlyniadau’r ymchwiliadau gan aelodau priodol o staff. Lle canfyddir taliadau 
neu ordaliadau twyllodrus, cofnodir gwerth y trafodion hynny a rhoddir y wybodaeth i’r 
Archwilydd Cyffredinol.

Trosglwyddir setiau data gan y rhai sy’n cymryd rhan i’r Comisiwn Archwilio drwy 
ddefnyddio proses drosglwyddo electronig sy’n amgryptio data wrth ei lanlwytho. 
Trosglwyddir y data drwy wefan ddiogel y Fenter, a throsglwyddir yr holl achosion o baru 
yn ôl i’r rhai sy’n cymryd rhan yn yr un modd. Rheolir mynediad i’r adnodd ac achosion 
o baru gan y Fenter drwy gyfrinair, ac mae rheolaethau llym yn bodoli er mwyn sicrhau y 
darperir mynediad i unigolion priodol. 

Mae’r archwilwyr yn adolygu’r cynnydd a wneir gan y rhai sy’n cymryd rhan, ac yn rhoi 
canllawiau a chyngor i archwilwyr fel y bo angen.

Atodiad 1 - Sut mae’r Fenter  
Twyll Genedlaethol yn gweithio
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