
Cylch Gorchwyl: 
Y PWYLLGOR ARCHWILIO, RISG A SICRWYDD 

Yn adrodd i’r: Cyngor 

Yn cwrdd: 4 gwaith y flwyddyn. Gall yr Archwilwyr Allanol neu Fewnol ofyn am gyfarfod os ydynt o’r farn 
bod angen gwneud hynny 

Adolygwyd y cylch gorchwyl ddiwethaf: Mehefin 2021; diwygiwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2021; ac i’w 
adolygu nesaf: Mehefin 2023 

Aelodau: 

• 1 Aelod Annibynnol (Cadeirydd), o blith 
aelodau’r Cyngor 

• 4 Aelod Annibynnol, y gall hyd at ddau 
ohonynt fod wedi’u cyfethol neu beidio â bod 
yn aelodau o’r Cyngor  

• 1 Aelod o blith y Myfyrwyr 

5 aelod. 

Yn absenoldeb y Cadeirydd penodedig, bydd un o'r 
Aelodau Annibynnol sy'n gwasanaethu ar y Cyngor 
yn cymryd y Gadair dros dro. 
 
Ni ddylai fod gan aelodau’r Pwyllgor gyfrifoldeb 
gweithredol dros reoli'r sefydliad, ba chwaith 
fuddiannau arwyddocaol yn y Brifysgol. 
 
Ni ddylai’r aelodau fel arfer wasanaethu hefyd ar y 
Pwyllgor Adnoddau a Pherfformiad (er y gellir 
caniatáu un achos o groesgynrychiolaeth sydd wedi 
ei chymeradwyo'n ffurfiol gan y Cyngor). 
 
Ni ddylai cadeiryddion Cyngor y Brifysgol a'r 
Pwyllgor Adnoddau a Pherfformiad fod yn aelodau 
o'r Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd. 
 
Dylai fod gan o leiaf un Aelod Annibynnol brofiad 
perthnasol diweddar mewn cyllid, cyfrifeg neu 
archwilio. 
 
Penodir Aelodau Annibynnol gan y Cyngor am 4 
blynedd yn y lle cyntaf, a bydd yn bosib eu penodi 
am ail dymor o hyd at 4 blynedd. 

Cworwm: 3 aelod. 

Yn gweinyddu: 

• Yr Is-Ganghellor 
• Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau 

Corfforaethol, neu enwebai 
• Ysgrifennydd y Brifysgol 
• Archwilwyr Allanol y Brifysgol 
• Archwilwyr Mewnol y Brifysgol 

Ysgrifennydd y Brifysgol, fel Clerc y Cyngor, fydd 
Clerc y Pwyllgor. Yn ei absenoldeb, bydd unigolyn 
annibynnol priodol arall yn clercio. 

Fel y gwêl y Cadeirydd yn dda, gwahoddir 
swyddogion eraill y Brifysgol i gyfarfodydd, fel y 
bo’n briodol. 

O leiaf unwaith y flwyddyn, bydd Aelodau’r 
Pwyllgor yn cwrdd â’r archwilwyr Allanol a Mewnol 
heb i reolwyr y Brifysgol fod yn bresennol, ac 
eithrio Clerc y Pwyllgor. 

Mae gan y Pwyllgor yr hawl, pryd bynnag y bydd yn 
fodlon bod hyn yn briodol, i fynd i sesiwn 
gyfrinachol gan eithrio unrhyw gyfranogwyr ac 
arsylwyr eraill neu bob un arall heblaw Clerc y 
Pwyllgor. 

Cylch gwaith: 

Swyddogaeth y Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd yw cynghori a chynorthwyo'r corff llywodraethu mewn 
perthynas ag holl amgylchedd sicrwydd a rheolaeth y Brifysgol. Mae’n atebol i’r Cyngor, ac ymhlith ei 
ddyletswyddau pennaf mae: 



• Profi a chynghori’r Cyngor ar effeithiolrwydd trefniadau rheoli risg, diwylliant, rheoli a llywodraethu’r 
sefydliad, a’r rheolaethau a gweithdrefnau mewnol i hybu darbodaeth, effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd; 

• Trosolwg o drefniadau archwilio Allanol a Mewnol, gan gynnwys cynghori’r corff llywodraethu ar 
benodi darparwyr gwasanaethau archwilio, a goruchwylio natur a chwmpas archwiliadau Allanol a 
Mewnol ac effeithiolrwydd y prosesau archwilio; a 

• Trosolwg o agweddau archwilio ar ddatganiadau ariannol y sefydliad, gan gynnwys barn yr 
Archwilwyr Allanol, y datganiad o gyfrifoldebau’r aelodau, y datganiad rheolaeth fewnol ac unrhyw 
fater perthnasol a godir yn llythyr rheoli’r Archwilwyr Allanol. 

Bydd y Pwyllgor yn hybu cydlynu rhwng yr archwilwyr Allanol a Mewnol. 

Os digwydd i’r Brifysgol gael ei chyfuno neu ei diddymu, bydd y Pwyllgor yn sicrhau bod y camau 
angenrheidiol yn cael eu cymryd, gan gynnwys trefnu bod cyfres derfynol o ddatganiadau ariannol yn cael 
eu cwblhau a’u llofnodi. 
 

Cylch gorchwyl: 

1. Craffu ar y materion isod, a chynghori’r Cyngor arnynt fel y bo’n briodol: 

a. Penodi neu ailbenodi archwilwyr Allanol a Mewnol, telerau eu penodi, y ffi archwilio, a’u gallu i 
ddarparu unrhyw wasanaethau nad ydynt yn wasanaethau archwilio; 

b. Perfformiad yr archwilwyr Mewnol ac Allanol, gan gynnwys unrhyw faterion sy’n effeithio ar 
eu gwrthrychedd, ac unrhyw faterion sy’n ymwneud â’u hymddiswyddiad neu eu diswyddo; 

c. Problemau ac amheuon sy’n codi o’r archwiliadau allanol interim a therfynol, gan gynnwys 
adolygu’r llythyr rheoli a chynnwys ymatebion y rheolwyr, ac unrhyw faterion eraill y gallai’r 
Archwilwyr Allanol fod am eu trafod (yn absenoldeb y rheolwyr lle y bo angen hynny); 

d. Agweddau archwilio ar y datganiadau ariannol blynyddol (i’w hystyried yng ngŵydd yr 
Archwilwyr Allanol), gan gynnwys barn ffurfiol yr Archwilwyr, y datganiad o gyfrifoldebau’r 
aelodau a’r datganiad rheolaeth fewnol, yn unol â Chyfarwyddyd Cyfrifon Cyngor Cyllido 
Addysg Uwch Cymru; 

e. Canfyddiadau o bwys yn sgil ymchwiliadau Archwiliadau Mewnol ac ymatebion y rheolwyr; ac 
adroddiad blynyddol yr Archwilwyr Mewnol; 

f. Gweithredu argymhellion y cytunwyd arnynt ar sail archwiliadau, o ba ffynhonnell bynnag; 
g. Trefniadau rheoli risg mewnol, gan gynnwys y gofrestr risg gorfforaethol; 
h. Colledion sylweddol o ran ymchwilio’n briodol iddynt, a sicrhau bod yr archwilwyr Allanol a 

Mewnol, a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Chomisiwn yr Elusennau lle y bo hynny’n 
briodol, wedi cael gwybod; 

i. Adolygiadau archwilio priodol eraill nad ydynt yn cael eu cynnal gan yr archwilwyr Allanol na’r 
archwilwyr Mewnol, ond y mae goblygiadau iddynt o ran trefniadau rheoli risg, rheoli a 
llywodraethu’r sefydliad; a  

j. Materion yn ymwneud â safonau ac egwyddorion bywyd cyhoeddus ar gais y Cyngor; 
Cadeirydd y Cyngor; Dirprwy Gadeirydd y Cyngor; neu Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio, Risg a 
Sicrwydd. 

2. Craffu ar y materion isod, a bod ag awdurdod i’w cymeradwyo ar ran y Cyngor: 

a. Natur a chwmpas yr Archwiliad Allanol; 
b. Asesiad risg, strategaeth a rhaglen archwilio’r Archwilwyr Mewnol; 
c. Polisi i’w ddefnyddio gan Archwilwyr Allanol ar gyfer gwaith nad yw’n waith archwilio; ac 



d. Unrhyw bolisïau eraill yn ymwneud â materion sydd o fewn cwmpas gwaith y Pwyllgor, onid 
ymdrinnir â hwy yn rhywle arall yn y cylch gorchwyl hwn, neu onid ydynt yn rhan o gylch 
gwaith un o Bwyllgorau eraill y Cyngor. 

3. Derbyn adroddiadau er gwybodaeth a chynghori’r Cyngor a / neu’r Is-Ganghellor fel y bo’n briodol 
ynghylch: 

a. Unrhyw ddiwygiadau i bolisïau’r Brifysgol ar Atal Twyll a Chamarfer, Atal Llwgrwobrwyo, a 
Datgelu er Lles y Cyhoedd, a ystyrir yn y lle cyntaf fel rheol gan y Pwyllgor Llywodraethu a 
Chydymffurfio; 

b. Unrhyw ddiwygiadau i Reoliadau Ariannol y Brifysgol, a gynigir a/neu a ystyrir yn y lle cyntaf 
gan y Pwyllgor Adnoddau a Pherfformiad; 

c. Unrhyw faterion sy’n cael eu gweithredu o dan bolisïau’r Brifysgol ar Atal Twyll a Chamarfer, 
Atal Llwgrwobrwyo, a Datgelu er Lles y Cyhoedd, fel rheol wedi i’r ymchwiliadau perthnasol 
ddod i ben; 

d. Y trefniadau sydd ar waith i sicrhau cynaliadwyedd y sefydliad, ac i hyrwyddo gwerth am arian 
(a ddiffinnir fel economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd); 

e. Rheoli a sicrhau ansawdd y data a ddefnyddir ac a gyflwynir at ddibenion rheoleiddio; 
f. Ffynonellau sicrwydd eraill, er enghraifft adolygiadau allanol eraill; ac 
g. Unrhyw adroddiadau perthnasol gan Archwilio Cymru, y CCAUC a sefydliadau eraill. 

 

Gweithredu 

Awdurdodir y Pwyllgor gan y Cyngor i ymchwilio i unrhyw weithgareddau sy’n rhan o’i gylch gorchwyl. Fe’i 
hawdurdodir i geisio unrhyw wybodaeth sydd ei hangen gan unrhyw aelod o’r staff, a chyfarwyddir pob 
aelod o’r staff i gydweithredu ag unrhyw gais a wneir gan y pwyllgor. 
 
Awdurdodir y Pwyllgor gan y Cyngor i gael cyngor cyfreithiol allanol, neu gyngor proffesiynol annibynnol 
arall, drwy Glerc y Cyngor, ac i sicrhau bod unigolion nad ydynt yn aelodau ond sydd â phrofiad ac 
arbenigedd perthnasol yn bresennol os yw o’r farn bod hynny’n angenrheidiol, fel rheol drwy ymgynghori 
â’r Is-Ganghellor a/neu Gadeirydd y Cyngor. Fodd bynnag, ni all wario mwy na £5,000 yn uniongyrchol i’r 
perwyl hwn heb gymeradwyaeth y corff llywodraethu ymlaen llaw. 
 
Bydd y Pwyllgor yn adolygu’r agweddau archwilio ar y datganiadau ariannol blynyddol drafft. Bydd yr 
agweddau hyn yn cynnwys barn yr archwiliad allanol, y datganiad o gyfrifoldebau’r aelodau, y datganiad 
rheolaeth fewnol ac unrhyw fater perthnasol a godir yn llythyr rheoli’r archwilwyr allanol. Dylai’r Pwyllgor, 
lle y bo hynny’n briodol, gadarnhau â’r archwilwyr mewnol ac allanol fod effeithiolrwydd y drefn rheolaeth 
fewnol wedi’i adolygu, a chyfeirio at hynny yn ei adroddiad blynyddol i’r Cyngor. 
 
 
Adrodd 
 
Bydd cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd yn cael eu dosbarthu i holl aelodau'r corff 
llywodraethu fel rhan o'r papurau ar gyfer cyfarfod canlynol y Cyngor. 
 
Bydd y Pwyllgor yn paratoi ei adroddiad blynyddol ar flwyddyn ariannol y Brifysgol ac unrhyw faterion o 
bwys hyd at ddyddiad paratoi’r adroddiad. Cyfeirir yr adroddiad at Gadeirydd y Cyngor a’r Is-Ganghellor, a 
bydd yn crynhoi gweithgareddau’r flwyddyn. Bydd yn rhoi barn y Pwyllgor am ddigonolrwydd ac 
effeithiolrwydd trefniadau’r Brifysgol o ran: 
 

• rheoli risg, rheoli a llywodraethu (mae'r elfen rheoli risg yn cynnwys cywirdeb y datganiad o 
reolaeth fewnol sydd wedi'i gynnwys gyda'r datganiad cyfrifon blynyddol); a 



• cynaliadwyedd, economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd (gwerth am arian). 
 
Seilir y farn ynghylch y materion hyn ar y wybodaeth a’r asesiadau a gyflwynir i’r Pwyllgor gan yr archwilwyr 
a rheolwyr y Brifysgol. 
 

Fel arfer, dylid cyflwyno adroddiad blynyddol y Pwyllgor i'r corff llywodraethu cyn llofnodi datganiad 
cyfrifoldeb yr aelodau yn y datganiadau ariannol blynyddol. 

 


