
 

Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Lleoliad: 

Y Pierhead - Y Pierhead 

Dyddiad: Dydd Llun, 1 Gorffennaf 2019 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Fay Bowen 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru
------ 

1 Gwrthsefyll twyll yn y Sector Cyhoeddus 

(13.45 - 16.15) (Tudalennau 1 - 15)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



Dydd Llun 1 Gorffennaf 2019 
13.30 Cyrraedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, adeilad y Pierhead 

13.45 Croeso a chyflwyniad gan Nick Ramsay AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol 

13.50 Diogelu’r Bunt Gymreig 

Llywodraeth Cymru yw’r darparwr cyllid grant mwyaf yng Nghymru a 
bydd y cyflwyniad hwn yn trafod sut mae’r cyllid hwnnw’n cael ei 
amddiffyn drwy gydol y broses a thu hwnt rhag twyll a’i droseddau 
cysylltiedig. Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys rhai astudiaethau achos o 
ymchwiliadau ac erlyniadau diweddar. 

Mike Parfitt, Uwch Archwilydd, Llywodraeth Cymru 

David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethu a Moeseg, Llywodraeth 
Cymru  

14.20 Atal twyll yn GIG Cymru 

Bydd y sesiwn hon yn darparu trosolwg o’r adnoddau presennol a 
neilltuwyd i wrthsefyll twyll yn GIG Cymru a sut y mae arfer da o ran 
ymchwiliadau wedi arwain at sancsiynau troseddol, sifil a disgyblaethol. 
Bydd y cyflwyniad yn adolygu amryw o enghreifftiau o erlyniadau 
llwyddiannus ac yn rhoi gwybodaeth am atgyfeiriadau twyll ac 
adferiadau a sicrhawyd.  

Graham Dainty, Rheolwr, Gwasanaeth Gwrth-Dwyll GIG (Cymru) 

14.50 Egwyl 
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15.00 Trefniadau gwrth-dwyll yn Awdurdodau Lleol Cymru - darlun cymysg 

Bydd y cyflwyniad yn trafod adolygiad o'r trefniadau gwrth-dwyll ar 
draws Awdurdodau Lleol Cymru a'r heriau sy'n wynebu Awdurdodau 
Lleol i gadw systemau gwrth-dwyll a staff proffesiynol a buddsoddi 
ynddynt, tra'n rheoli cyllidebau llai. Bydd y sesiwn hefyd yn rhoi trosolwg 
o gyfrifoldebau timau Archwilio Mewnol am drefniadau gwrth-dwyll yn 
eu sefydliadau eu hunain; cymwysterau staff; dull 
rhagweithiol/adweithiol; cydgysylltu’r Fenter Dwyll Genedlaethol; 
dyraniad amser; meintoli ac adrodd ar dwyll a nodir. 

Andrew Wathan CIPFA, Prif Archwilydd Mewnol, Cyngor Dinas 
Casnewydd  

Jeff Fish, Ymchwilydd Twyll Corfforaethol, Cyngor Abertawe  

15.30 Tirlun newidiol twyll a gwrth-dwyll 

Bydd y cyflwyniad yn edrych ar sut y mae twyll yn newid, y bygythiadau 
sy'n dod i'r amlwg a sut y mae sefydliadau'n newid i fynd i'r afael â'r 
heriau hyn.  

Marc McAuley, Arweinydd Gwasanaethau Gwrth-dwyll, CIPFA  

16.00 Crynodeb o’r Dydd a Sylwadau olaf gan Nick Ramsay AC 

16.15 Diwedd y Dydd 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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