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1. Cefndir
1.1 Mae Cyngor Gwynedd, sef Awdurdod lletuol GwE, wedi mabwysiadu trefn ble gall gweithwyr
sydd â chyfrif TG hawlio unrhyw gostau teithio a chynhaliaeth drwy system hunanwasanaeth.
Fel rhan o’r drefn yma, cyflwynir manylion teithiau ar-lein ac nid oes angen awdurdodiad gan
reolwr er mwyn i’r taliad gael ei brosesu, ond mae ganddynt y gallu i wrthod ceisiadau os ydynt
o’r farn eu bod yn amhriodol neu’n anghywir. Bwriad y drefn newydd yw lleihau’r baich
gweinyddol oedd ynghlwm â’r drefn flaenorol o gwblhau cais papur oedd angen awdurdodiad
rheolwr llinell, ei ardystio gan ddaliwr y gyllideb ac yna ei fewnbynnu gan swyddogion
gweinyddol i’r system i gynhyrchu’r taliad.
2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad
2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau bod proses effeithlon ac effeithiol mewn lle ar gyfer hawlio
costau teithio drwy’r system hunanwasanaeth, sy’n lleihau’r baich gweinyddol ac yn cadw risg o
golled drwy gamgymeriad neu dwyll i lefelau priodol. Roedd yr archwiliad yn cwmpasu
darganfod amlder cynnal gwiriadau gan reolwyr a gwirio sampl o geisiadau costau teithio a
gyflwynwyd.
3. Lefel Sicrwydd yr Archwiliad
3.1 Gwiriwyd y rheolaethau ar gyfer lliniaru risgiau. Mae asesiad yr archwiliwr yn dod i’r casgliad fod
lefel sicrwydd yr archwiliad fel a ganlyn:
Lefel Sicrwydd
CYFYNGEDIG

Disgrifiad
Er bod rheolaethau mewn lle, mae angen gwella cydymffurfiaeth â’r
rheolaethau a/neu gyflwyno rheolaethau newydd i leihau’r risgiau mae’r
gwasanaeth yn agored iddynt.

4. Sgôr Risg Cyfredol
4.1 Dengys y matrics isod nifer y risgiau a adnabuwyd â’r sgôr risg cyfatebol. Dylid cyfeirio at y
ddogfen atodol am ddisgrifiad llawn o ddiffiniadau tebygolrwydd ac effaith. Yn seiliedig ar y
matrics risg y darparwyd lefel sicrwydd yr archwiliad.

Tebygolrwydd

Catastroffig
5

Effaith
Dinistriol
Sylweddol Iawn
4
3

Digwydd rŵan
5
Tebygol Iawn
4
Tebygol
3
Annhebygol
2

Arwyddocaol
2

1
1
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5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Prif Ddarganfyddiadau
Mae’r drefn o gyflwyno ceisiadau drwy hunanwasanaeth yn lleihau'r gwaith gweinyddol yn
sylweddol. Mae’r cyfrifoldeb am gynnal gwiriadau yn parhau gyda’r rheolwyr, felly mae’r risg
o gamgymeriadau neu dwyll costus yn ddibynnol ar ba mor drylwyr mae’r rheolwyr yn gwirio
ceisiadau. Yn yr ystyr yma, nid yw’r drefn wedi newid wrth gymharu â threfniant ceisiadau
costau teithio papur, ond bod y drefn newydd yn ddibynnol ar ymrwymiad y rheolwyr i
fewngofnodi i’r system hunanwasanaeth yn fisol i gynnal y gwiriadau.
Mae’r drefn yn tybio bod rheolwyr yn gwirio’r ceisiadau ac yn gwrthod rhai amhriodol.
Cynhyrchiwyd adroddiad oedd yn dangos pa reolwyr sydd wedi a pha reolwyr sydd heb wirio
ceisiadau dros gyfnod o fisoedd diweddar, a gwelwyd nad oedd y rhan helaeth o geisiadau staff
GwE yn cael eu gwirio, er bod y system yn cynhyrchu e-byst i reolwyr sydd heb ymweld â’r
system hunanwasanaeth i wirio costau teithio gan nodi’r angen “i chwi wirio costau teithio eich
staff yn y system Hunan Wasanaeth cyn y dyddiad rhyddhau” gan nodi'r dyddiad rhyddhau
perthnasol. Yn ogystal, mae neges atgoffa yn ymddangos yn y system hunanwasanaeth.
Darganfuwyd bod camgymeriadau yn gallu cael eu prosesu (e.e. gwelwyd cais am 800 milltir
am daith 80 milltir) a daethpwyd â hyn i sylw GwE i’w cywiro. Dengys felly bod camgymeriadau
amlwg yn gallu disgyn drwy’r rhwyd petai rheolwyr ddim yn cynnal gwiriadau.
Gwelwyd felly bod risg o geisiadau amhriodol yn bodoli, ond nid yw’n sylweddol uwch wrth
gymharu â’r trefniant o gyflwyno ceisiadau costau teithio papur gan fod y ddwy drefn yn
ddibynnol ar onestrwydd y swyddog a pharodrwydd y rheolwr i’w gwirio a’u herio ble’n
briodol.
Cytunodd Cabinet Cyngor Gwynedd ar y 13eg o Fawrth 2018 i addasu'r rheolau ar gyfer
adhawlio costau teithio. Yn weithredol o’r 1af o Orffennaf 2018 ymlaen, caiff swyddogion (gan
gynnwys GwE) ond hawlio ad-daliad am y nifer o filltiroedd busnes a deithir uwchben y nifer o
filltiroedd a deithir rhwng y cartref a’r man gwaith arferol. Mynegir yn y Polisi Teithio a
Chynhaliaeth; “Os yw taith fusnes yn dechrau ac yn gorffen yng nghartref yr unigolyn, yna dylid
tynnu’r nifer milltiroedd a deithir yn ôl ac ymlaen i’r ganolfan waith arferol allan o’r cyfanswm
sy’n cael eu hawlio.” Bwriad y newid yn y Polisi yma yw arbed arian, ond gwelwyd fod gwariant
GwE ar god gwariant 2GWR 2710 (lwfansau ceir cyffredinol, llai costau trên) wedi cynyddu
rhwng 2017/18 a 2018/19. Mae cyfrifon alldro GwE yn dangos lleihad yng nghostau teithio sy’n
cael ei ariannu o’r gyllideb craidd yn unig, h.y. gwaith craidd y gwasanaeth o wella ysgolion ar
rhan y 6 awdurdod lleol o £123,391 yn 2017/18 i £122,416 yn 2018/19. Yn ôl GwE, mae
cynnydd wedi bod yng nghostau teithio’r gwasanaeth ar y gwaith ehangach, h.y. oherwydd
gofynion y grantiau gan Llwyodraeth Cymru yn benodol yn ystod y cyfnod sylweddol yma o
ddiwygio addysg yng Nghymru.
Yn dilyn trafodaethau rhwng GwE a’r Adran Cefnogaeth Gorfforaethol, cytunwyd i adolygu
lleoliadau gwaith pob aelod staff GwE, a hynny yn weithredol o’r 1af o Orffennaf 2018.
Gwelwyd fod nifer o’r staff wedi dymuno newid lleoliad gwaith, a hynny i’r swyddfeydd sydd
agosaf i’w cartrefi. Nid oes modd diystyru'r ffaith gall hyn fod wedi digwydd mewn ymateb i’r
newid yn y Polisi a’r effaith caiff hyn ar gostau teithio'r swyddogion, yn hytrach nag am
resymau ymarferol i GwE. Mae hyn yn seiliedig ar y ffaith bod ceisiadau costau teithio'r
swyddogion yn awgrymu nad oes newid wedi bod o ran eu trefniadau gweithio, ond wrth
reswm mae’r newidiadau wedi cael effaith ar gostau teithio'r swyddogion drwy leihau'r elfen
rhaid iddynt dynnu o bob hawliad, yn ogystal â galluogi'r swyddogion i hawlio costau am
deithio tu hwnt i’w lleoliadau swyddogol newydd.
Mae natur gwaith GwE yn golygu bod elfen fawr iawn o deithio ynghlwm â’r gwaith, gan
gynnwys ymweliadau rheolaidd i ysgolion gwahanol, neu i’r amryw o swyddfeydd sydd ar
draws y Gogledd. Mae’r swyddogion bellach gyda’r hawl i hawlio costau teithio am unrhyw
daith sy’n fwy na’r pellter rhwng eu cartref a’u man gwaith swyddogol, sy’n golygu gall
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swyddogion hawlio costau teithio i fynd i’w man gwaith ‘arferol’, sydd ddim o reidrwydd eu
man gwaith swyddogol. Gan fod gan GwE fynediad at nifer o swyddfeydd, mae’n bosib i staff
weithio yn y swyddfeydd sydd agosach i’w cartrefi o bryd i’w gilydd drwy drefniant ‘hot desk’.
Mae trefniant o’r fath o fudd i GwE a’r swyddogion, ond nid oes angen newid eu lleoliad gwaith
swyddogol i gyflawni hyn.
5.8 Ymysg y trafodaethau i newid lleoliadau gwaith swyddogol, darganfuwyd fod GwE wedi ceisio
symud rhai staff i leoliadau ‘virtual’, gan nad oedd ganddynt swyddfeydd yn y lleoliadau oedd
y staff yn dymuno symud iddynt. Defnyddiwyd cyfleusterau ‘hot desk’ yn y lleoliadau fel man
gwaith swyddogol yn y diwedd gan fod angen cael man gwaith ffisegol. Eto caiff hyn yr effaith
o alluogi'r swyddog i hawlio costau teithio (ac amser, os yn berthnasol i delerau'r swydd) am
unrhyw daith sydd yn fwy na’r pellter o’r cartref i’r man gwaith swyddogol yma.
5.9 Wrth wirio hawliadau costau teithio'r swyddogion, ymddengys bod y rhai sydd wedi newid
lleoliad gwaith swyddogol wedi cael budd ariannol, boed drwy hawlio am y teithiau maent yn
gwneud i’w lleoliadau gwaith arferol, neu drwy leihau'r golled sydd ynghlwm â’r pellter rhwng
y cartref a’r man gwaith swyddogol - neu gyfuniad o’r ddau.
5.10 Nodir Polisi Gwerth am Arian GwE “Mae Gwerth am Arian yn derm a ddefnyddir i asesu p'un a
yw sefydliad wedi cael y budd gorau neu beidio o'r gwasanaethau y mae’n eu sicrhau a'u
darparu, a hynny o fewn yr adnoddau sydd ar gael... Mae cyflawni Gwerth am Arian yn cael ei
ddisgrifio yn aml yn nhermau'r 'tair E' - economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd:
(i) economi - lleihau cost yr adnoddau ar gyfer gweithgaredd ('gwneud pethau am bris is');
(ii) effeithlonrwydd - perfformio tasgau gydag ymdrech rhesymol ('gwneud pethau y ffordd
gywir'); ac
(iii) effeithiolrwydd - i ba raddau y bodlonir amcanion ('gwneud y pethau iawn').
...Mae rhaid i Werth am Arian fod yn ran naturiol o'r broses gwneud penderfyniadau ar bob
lefel ar draws GwE. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth gynllunio neu adolygu gweithgareddau
sydd â goblygiadau ariannol sylweddol... Bydd rhaid bodloni'r Bwrdd Ansawdd Busnes yr eir i'r
afael yn ddigonol â materion Gwerth am Arian a bod y prif feysydd gwariant, gan gynnwys
costau staff, yn cael eu craffu yn briodol.” Gan fod goblygiadau ariannol ynghlwm â symud
lleoliadau gwaith gweithwyr, credir ei fod yn rhesymol bod achos busnes mewn lle i
gyfiawnhau y newidiadau ac i amlygu y buddion i GwE sy’n deillio o’r trefniadau arfaethedig.
Lluniwyd adroddiad i’r cyd-bwyllgor GwE ar y 22ain o Fai 2019 gyda’r bwriad o gyflwyno, a
chymeradwyo lleoliadau gwaith staff. Fodd bynnag, nid yw’r adroddiad yn crybwyll y ffaith bod
lleoliadau gwaith wedi newid, nac y goblygiadau ariannol o hynny. Yn dilyn cyngor gan y
Swyddog Monitro, ni gyflwynwyd yr adroddiad i’r Cyd-Bwyllgor gan mai mater rheolaethol yw
newid amodau gwaith unigol, a gan bod y newidiadu eisoes yn weithredol ers 1af o Orffennaf
2018.
5.11 Mae Polisi Gwerth am Arian GwE hefyd yn nodi “er mai prif bwrpas archwilio mewnol yw
asesu'r system reoli fewnol, mae'r archwilwyr mewnol mewn lle da yn aml i asesu Gwerth am
Arian a chynnig sylwadau yn y meysydd a adolygir”. I’r perwyl yma, nid oes modd i Archwilio
Mewnol roi sicrwydd bod ystyriaeth wedi ei roi i gael gwerth am arian wrth newid lleoliadau
gwaith.

6.

Camau Gweithredu
Mae GwE wedi ymrwymo i weithredu’r camau canlynol i liniaru’r risgiau a amlygwyd:
 Atgoffa rheolwyr i wirio hawliadau costau teithio.
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CYDNABYDDIAETH
Yr archwiliwr ac awdur yr adroddiad hwn yw:
Bleddyn Rhys
Arweinydd Archwilio
BleddynRhys@gwynedd.llyw.cymru
Est. 34680

Adolygwyd yr adroddiad gan:
Luned Fôn Jones
Rheolwr Archwilio
LunedFonJones@gwynedd.llyw.cymru
Est. 34687

Hoffai’r archwiliwr ddiolch i’r swyddogion perthnasol am eu cydweithrediad wrth baratoi’r
adroddiad archwilio hwn.

LUNED FÔN JONES
Rheolwr Archwilio
Mawrth 2020
Dosbarthiad:
Drafft a Therfynol
Pennaeth Cyllid
Rheolwr Gyfarwyddwr GwE
Rheolwr Busnes a Chyllid GwE
Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol
Rheolwr Gwasanaethau Ymgynghorol Adnoddau Dynol
Pennaeth Cynorthwyol - Cyllid
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CYNLLUN GWEITHREDU CYTUNEDIG
COSTAU TEITHIO
Rhif
R01

Risg i’w Liniaru

Gweithrediad a Gytunwyd

Ceisiadau amhriodol neu anghywir yn cael
Atgoffa rheolwyr i wirio hawliadau costau teithio.
eu prosesu.
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