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COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR ARCHWILIO PRIFYSGOL CAERDYDD A 
GYNHALIWYD DDYDD MERCHER 19 CHWEFROR 2020 YN YSTAFELL 0.51, Y 
PRIF ADEILAD, AM 10:00AM 

Yn bresennol: Mr Michael Hampson (Cadeirydd), Mr Paul Benjamin, Mr Dónall Curtin, 
Dr Janet Wademan a Ms Agnes Xavier-Phillips. 

Mynychwyr: Yr Athro Colin Riordan [Cofnod 779-781], Mr John Britton, Ms Deborah 
Collins, Mr Ian Davies [Cofnod 774-763.6], Mr David Edwards [Cofnod 
782-783.2], Ms Clare Eveleigh, Ms Laura Hallez [Cofnod 774 – 780-
786], Ms Alison Jarvis, Ms Faye Lloyd, Mr Paul Merison [Cofnod 782-
783.2], Ms Alex Payne (Cofnodwr), Mr Richard Walters [Cofnod 774-
789], Mr Robert Williams, a Ms Wendy Wright. 

Ymddiheuriadau:  Mr Jason Clarke (PricewaterhouseCoopers). 

774 MATERION RHAGARWEINIOL 

 NODWYD Y CANLYNOL 

774.1 y croesawyd Mr Ian Davies, cynrychiolydd PricewaterhouseCoopers, i’r 
cyfarfod, ac y byddai’r Is-ganghellor yn bresennol o ran y Diweddariad 
Sicrwydd ar y Gofrestr Risg a Thrawsnewid Caerdydd. 

775 COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL 

 NODWYD Y CANLYNOL 

775.1 yr ystyriwyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 03 Hydref 2019 ac 13 
Tachwedd 2019, ac y rhoddodd Ysgrifennydd y Brifysgol fanylion o ran y 
Polisi Cyhoeddi a’i ddefnydd wrth baratoi’r cofnodion; 

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

775.2 y cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 03 Hydref 2019 a 
13 Tachwedd 2019 fel cofnod gwir a chywir.   

776 MATERION YN CODI O’R COFNODION  

 NODWYD Y CANLYNOL 

776.1 nad oedd cam gweithredu o’r cyfarfod diwethaf mewn perthynas â’r Gofrestr 
Risg a Pharodrwydd i Dderbyn Risg [19/183B] wedi cael ei gwblhau eto gan 
nad oed yn eglur a oedd yr wybodaeth y gofynnwyd amdani – adroddiad 
ASSUR – wedi cael ei rhoi i aelodau’r Pwyllgor; 

776.2 mewn perthynas â’r cam gweithredu o’r cyfarfod diwethaf i gael archwiliad 
mewnol o’r fenter ar y cyd, yr hysbyswyd y byddai’r archwiliad hwn yn cael 
ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn academaidd bresennol; 

 

 

776.3 pwysigrwydd parhau i fonitro camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol ac 
osgoi defnyddio ‘cyn gynted â phosib’ fel amserlen;  
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776.4 y rhoddodd y Prif Swyddog Gweithredu drosolwg o gylch gorchwyl y Grŵp 
Llywodraethu, Risg a Sicrwydd (GRAG), ac awgrymodd y gallai fod yn 
ddefnyddiol i Adroddiad Cadeirydd GRAG gael ei dderbyn yng 
nghyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol.  

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

776.5 y byddai’r Prif Swyddog Ariannol yn cwblhau’r cam gweithredu o’r cyfarfod 
diwethaf drwy ddyrannu adroddiad ASSUR i aelodau’r Pwyllgor; 

776.6 y cytunwyd y byddai Adroddiad Cadeirydd GRAG yn cael ei gyflwyno yng 
nghyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol, yn cychwyn ym mis Mehefin 2020. 

777 DATGAN BUDDIANNAU 

 Ni wnaed unrhyw ddatgan budd.  

778 DIGWYDDIADAU BYW 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd i’w drafod bapur 19/385B, ‘Digwyddiadau Byw’.  

 NODWYD Y CANLYNOL 

778.1 y trafodwyd digwyddiad mawr y coronafeirws yn yr adroddiad, ac y mae’r 
Weithrediaeth wedi bod yn adolygu’r risgiau ac yn rheoli problemau wrth 
iddynt godi; 

778.2 bod effaith y digwyddiad hwn ar recriwtio myfyrwyr rhyngwladol yn y dyfodol 
dan ystyriaeth (mae cofnod 780 yn cyfeirio at hyn);  

778.3 bod y Brifysgol wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r Undeb Myfyrwyr o ran 
materion lles myfyrwyr yn dilyn achosion o erlid myfyrwyr mewn perthynas â 
lledaenu’r pandemig. 

779 ADRODDIAD CYDYMFFURFIAETH GWRTH-DWYLL, 
LLWGRWOBRWYO AC ARIANNOL BLYNYDDOL 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd i’w drafod bapur 19/398B, ‘Adroddiad Blynyddol – 
Cydymffurfiaeth Twyll, Llwgrwobrwyo ac Ariannol Arall’. Gwahoddwyd 
Deborah Collins, Prif Swyddog Gweithredu, i siarad am yr eitem hon.  
Roedd Laura Hallez, Uwch-gynghorydd Risg, yn bresennol am yr eitem 
hon. 

 NODWYD Y CANLYNOL 

779.1 bod yr adroddiad wedi cael ei ddyrannu i’r Pwyllgor yn hwyr, a’i bod yn 
bwysig i bapurau gael eu cyflwyno i aelodau o leiaf saith niwrnod cyn 
cyfarfod; 

779.2 y cyfeiriwyd at Ddeddf Cyllid Troseddol 2017, a oedd yn cynnwys 
llygredigaeth, gwyngalchu arian ac efadu trethi, ac y cafodd data perthnasol 
ei gyflwyno gerbron y Pwyllgor er gwybodaeth; 

779.3 materion ynghylch cyfraddau cwblhau ar gyfer staff mewn hyfforddiant 
Gwrth-dwyll a Gwrth-lwgrwobrwyo, a phwysigrwydd staff mewn meysydd 
risg uchel fel Ystadau yn cwblhau’r hyfforddiant gorfodol hwn; 
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779.4 bod cynnwys yr hyfforddiant Gwrth-dwyll a Gwrth-lwgrwobrwyo wedi cael ei 
ddatblygu o becyn sector cyfan a oedd wedi cael ei fabwysiadu gan sawl 
prifysgol;  

779.5 ei bod yn hanfodol gwella’r gyfres o bolisïau sy’n llywio’r hyfforddiant hwn, 
a’i bod yn bwysig gwella’r materion diwylliannol sy’n gysylltiedig â 
chydymffurfiaeth yn erbyn gofynion hyfforddiant; 

779.6 y byddai’n ddoeth cael diweddariad ar gyfraddau cwblhau mewn perthynas 
â gofynion hyfforddiant gorfodol. 

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

779.7 ar gyfnod priodol yn 2020/2021, y dylai’r Pwyllgor dderbyn diweddariad ar 
gyfraddau cwblhau mewn perthynas â gofynion hyfforddiant gorfodol, yn 
enwedig mewn perthynas â hyfforddiant Gwrth-dwyll a Gwrth-lwgrwobrwyo. 

780 COFRESTR RISG 

Derbyniwyd ac ystyriwyd i’w drafod bapur 19/386B, ‘Cofrestr Risg’. 
Gwahoddwyd yr Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon. Roedd Laura 
Hallez, Uwch-gynghorydd Risg, yn bresennol am yr eitem hon.  

NODWYD Y CANLYNOL 

780.1 y cadarnhaodd yr Is-ganghellor ei fod wedi gofyn i risg o ran digwyddiad 
mawr y coronafeirws gael ei chynnwys yn y Gofrestr Risg wrth fynd ymlaen; 

780.2 effaith sylweddol oherwydd y coronafeirws a ragwelir o fis Medi 2020 
ymlaen ar recriwtio myfyrwyr a pherfformiad ariannol;  

780.3 y bydd y Weithrediaeth yn parhau i fonitro’r digwyddiad ac adolygu’r effaith 
bosib ar y sefyllfa ariannol;  

780.4 wrth drafod y risg ‘seiberddiogelwch’ newydd, y nodwyd bod y risg hon wedi 
cael ei rheoli’n lleol ar draws y Brifysgol a bod gwaith yn cael ei wneud i 
alluogi iddi gael ei chynnwys ar y Gofrestr Risg; 

780.5 trafodaethau sy’n ymwneud â’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ac y 
byddai camau gweithredu yn y dyfodol i liniaru’r risgiau hyn yn cynnwys 
datblygu systemau diogel i gefnogi cyflwyno data; 

780.6 y newidiadau i risgiau a nodir yn yr adroddiad, yn enwedig y sgôr net ar 
gyfer risgiau sy’n ymwneud â gweithredu diwydiannol; 

780.7 trafodaethau parhaus rhwng y Brifysgol a chynrychiolwyr yr Undeb 
Prifysgolion a Cholegau ar weithredu diwydiannol; 

780.8 nad oedd angen adolygiad at wraidd risg y Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil oherwydd ni chafwyd unrhyw newidiadau yn yr elfennau risg ers i’r 
risg hon gael ei hystyried a’i chyflwyno ddiwethaf; 

780.9 ei bod yn bwysig ystyried a oedd digon o amser yn cael ei dreulio gan y 
Pwyllgor ar reoli risgiau ac a fyddai’n briodol i staff sy’n cefnogi 
gweithrediadau penodol fynychu cyfarfodydd yn y dyfodol i hwyluso 
trafodaethau; 
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 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

780.10 y byddai ystyriaeth yn cael ei rhoi i sut i ymgymryd ag ystyriaeth fwy manwl 
o risgiau, yn arbennig o ran a fyddai’n briodol gwahodd aelodau staff 
penodol i gyfarfodydd yn y dyfodol i hwyluso trafodaethau;  

780.11 yn amodol ar gynnwys y coronafeirws fel digwyddiad mawr, y 
cymeradwywyd y Gofrestr Risg er mwyn cael ei symud ymlaen i’r Cyngor ei 
chymeradwyo. 

781 DIWEDDARIAD SICRWYDD TRAWSNEWID CAERDYDD 

Derbyniwyd ac ystyriwyd i’w drafod bapur 19/933B, 19/100B ac 19/401B, 
‘Diweddariad Sicrwydd Trawsnewid Caerdydd (Ymateb y Rheolwyr)’. 
Gwahoddwyd yr Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon. 

 NODWYD Y CANLYNOL 

781.1 [HEPGORWYD] 

781.2 [HEPGORWYD] 

781.3 [HEPGORWYD] 

781.4 [HEPGORWYD] 

781.5 [HEPGORWYD] 

781.6 [HEPGORWYD] 

781.7 [HEPGORWYD] 

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

781.8 bod y Weithrediaeth yn adolygu ac yn asesu’r fframwaith sicrwydd i sicrhau 
ei fod yn addas i’r diben;  

781.9 bod Pwyllgor cyfarfod mis Mehefin 2020 yn derbyn gwybodaeth o ran 
gwireddu manteision y fframwaith sicrwydd;   

781.10 bod yr adroddiad i’w baratoi i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau’n cael ei 
dderbyn gan y Pwyllgor Archwilio cyn gynted ag y bo modd.  
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782 ADRODDIAD CYNNYDD YN ERBYN RHAGLEN ARCHWILIO MEWNOL 

Derbyniwyd ac ystyriwyd i’w drafod bapur 19/387B, ‘Adroddiad Cynnydd: 
Rhaglen Archwilio 2019/20’. Gwahoddwyd Faye Lloyd, Pennaeth Archwilio 
Mewnol, i siarad am yr eitem hon. 

783 PWYNTIAU TRAFOD AR GYFER ADRODDIADAU ARCHWILIO 
MEWNOL 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd i’w drafod bapur 19/388B, ‘Pwyntiau Trafod ar 
gyfer Adroddiadau Archwilio Mewnol’. Gwahoddwyd Faye Lloyd, Pennaeth 
Archwilio Mewnol, i siarad am yr eitem hon. 

783.1 Asesiad Risg ac Aeddfedrwydd CoBIT: Adroddiad Cynghorol  

 NODWYD Y CANLYNOL 

 .1 y croesawyd David Edwards, Cyfarwyddwr TG Prifysgol Caerdydd, a 
Paul Merison, cynrychiolydd TIAA, i’r cyfarfod o ran adroddiad archwilio 
Asesiad Risg ac Aeddfedrwydd CoBIT; 

 .2  yn 2017, y cwblhawyd asesiad anghenion archwilio TG yn seiliedig ar 
risg a wnaeth lywio datblygiad Strategaeth Archwilio TG 2017-2019; 

 .3 drwy’r broses hon, y gwnaeth y swyddogaeth TG gwblhau hunanasesiad  
CoBIT 5 o’r 37 o brosesau CoBIT, i nodi’r aeddfedrwydd, anghenion, 
diwylliant a risgiau canfyddedig; 

 .4 y cafodd yr asesiad hwn ei lywio gan adolygiad llawn o Gofrestr TG a 
Risg ddiweddaraf y Brifysgol, yn ogystal ag ymgysylltiad cynhwysfawr â’r 
Weithrediaeth; 

 .5 bod y gweithgaredd hwn yn cynnwys adolygiad o archwiliadau TG 
blaenorol, gofynion ac argymhellion rheoleiddiol, pryderon archwilio 
allanol, a dogfennau corfforaethol perthnasol; 

 .6 bod cydran o’r broses adolygu’n asesiad llai manwl a wnaed gyda 
rheolwyr ym mis Tachwedd 2019 i gadarnhau’r sefyllfa aeddfedrwydd; 

 .7 bod chwant am welliant ym Mhrifysgol Caerdydd a bod cyfeiriad a 
chynnydd cyffredinol y gwaith yn gadarnhaol; 

 .8 yr ystyriwyd yr angen am adnoddau digonol, a bod y lefelau targed a 
nodwyd yn gyflawnadwy gyda’r camau galluogi cywir; 

 .9 wrth longyfarch swyddogaeth TG y Brifysgol ar y cynnydd a wnaed, y 
pwysleisiodd y cyfarfod bwysigrwydd effeithiolrwydd yn y maes 
gweithredu hwn.   

  PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

 .10 y byddai copïau o’r siartiau radar aeddfedrwydd yn cael eu darparu er 
gwybodaeth.  

 

 

783.2 Cynnydd o ran y Strategaeth Arloesedd TG: Camau Dilynol  
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 NODWYD Y CANLYNOL 

 .1 y gwahoddwyd David Edwards, Cyfarwyddwr TG Prifysgol Caerdydd, i roi 
diweddariad o ran y Strategaeth Arloesedd TG a’r cynnydd a wnaed ers 
y cyfarfod diwethaf; 

 .2 bod cynnydd yn dibynnu i ryw raddau ar gymeradwyo strategaeth 
ddigidol y Brifysgol, ac y byddai’n angenrheidiol cyflwyno achos am 
fuddsoddiad digonol yn y maes hwn; 

 .3 y diolchwyd i David Edwards a Paul Merison gan y Pwyllgor am eu 
gwaith mewn maes a oedd yn ganolog i nod gwelliant parhaus. 

783.3 Cerrig Milltir Rheoli Ansawdd Data: Camau Dilynol 

 NODWYD Y CANLYNOL 

 .1 diweddariad ar lafar gan John Briton, Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol a 
Llywodraethu, ar reoli ansawdd data a gweithgareddau cysylltiedig; 

 .2 yr angen am fwy o ymwybyddiaeth o lywodraethu, risg a sicrwydd ar bob 
lefel o’r sefydliad, gan leihau’r ddibyniaeth felly ar aelodau unigol o’r 
uwch-aelodau staff; 

 .3 y cafwyd ffocws ar draws y Brifysgol ar ddatblygiad proffesiynol parhaus 
a ffocws adrannol ar nodi a rheoli risgiau;  

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

 .4 y byddai diweddariad o ran rheoli ansawdd data’n cael ei dderbyn yng 
nghyfarfod Hydref 2020.  

783.4 Adroddiad Sicrwydd Cyfyngedig Trefniadau Cydymffurfiaeth GDPR  

 NODWYD Y CANLYNOL 

 .1 mai’r materion allweddol a nodwyd oedd y cyfraddau cwblhau o ran 
hyfforddiant diogelwch gwybodaeth gorfodol a chwblhau Gweithgaredd 
Prosesu Cofrestr y Brifysgol;  

 .2 bod y materion sylweddol a nodwyd wedi derbyn asesiad risg ac wedi 
cael eu blaenoriaethu.  

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

 .3 y byddai adroddiad yn cael ei dderbyn yn y man ar ddatblygu hyfforddiant 
diogelwch gwybodaeth. 

 

 

 

 

783.5 Adroddiad Sicrwydd Cyfyngedig Rheolaethau Incwm (Ffocws Incwm 
Ffioedd) 



7 

 

 NODWYD Y CANLYNOL 

 .1 bod gwendidau yn y Rheoliadau Ariannol a’r dogfennau polisi wedi 
rhwystro gwelliannau o ran rheoli ariannol da, nad oedd materion yn 
ymwneud â Safon Diogelu Data y Diwydiant Cardiau Talu (PCI-DSS) 
wedi cael eu datrys, ac nad oedd cynlluniau parhad busnes lleol ar waith 
ar gyfer systemau allweddol; 

 .2 bod y Brifysgol wedi cymryd camau i wella’i hamgylchedd rheoli gwrth-
dwyll ond bod mwy o gynnydd yn y maes hwn yn ddibynnol ar adnoddau 
digonol. 

783.6 Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu: Adroddiad Dilynol 

 NODWYD Y CANLYNOL 

 .1 bod y dirwedd risg o ran y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu wedi newid, 
ac nad oedd modd darparu tystiolaeth o gynnydd drwy Adolygiad 
Nicholls fel a gynigiwyd i gychwyn gan y rheolwyr. 

783.7 Arian Coll Preswylfeydd: Adroddiad Dilynol 

 NODWYD Y CANLYNOL 

 .1 bod canlyniad yr adroddiad hwn yn ‘foddhaol’ a bod y risgiau wedi derbyn 
sylw llawn drwy symud i fodel gweithredu campws heb arian. 

783.8 Adolygu Rheoliadau Ariannol (Cam 1): Adroddiad Cynghorol  

 NODWYD Y CANLYNOL 

 .1 y cafwyd cyflwyniad gan Uwch-archwilydd Mewnol o ran Adroddiad 
Cynghorol yr Adolygiad o Reoliadau Ariannol (Cam 1); 

 .2 bod ymrwymiad wedi cael ei wneud i CCAUC i adolygu a diweddaru’r 
Rheoliadau Ariannol yn dilyn Adolygiad Sicrwydd Sefydliadol 2018 
CCAUC; 

 .3 ei fod yn ofyniad gan God Rheoli Ariannol CCAUC i’r Brifysgol fod â 
threfniadau priodol er mwyn trefnu a rheoli ei materion ariannol; 

 .4 bod y Pwyllgor wedi derbyn cynllun lefel uchel o ran yr amserlen ar gyfer 
adolygu a diweddaru’r Rheoliadau Ariannol, a gwnaed cais am gymorth 
gan y tîm Archwilio Mewnol ar ôl hyn; 

 .5 bod y Rheoliadau Ariannol wedi cael eu hadolygu yn 2012 ac yn 2015 
ond nid oedd aliniad o hyd rhwng y Rheoliadau a’r polisïau a 
gweithdrefnau cysylltiedig; 

 .6 bod y themâu a nodwyd o raglen archwilio 2018/2019 yn canolbwyntio ar 
bolisi, gweithdrefnau a rheoli mewnol fel meysydd sydd angen eu gwella; 

 .7 bod gwendidau yn y llinell amddiffyn gyntaf a’r ail linell amddiffyn, ac na 
all y sefydliad ddangos tystiolaeth yn hawdd o’r ail linell amddiffyn; 

 .8 bod ffactorau llwyddiant hanfodol wrth gyflawni’r Rheoliadau Ariannol 
newydd yn cynnwys perchnogaeth, gallu adnoddau, galluedd adnoddau, 
cydweithio, a chyfathrebu effeithiol; 
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 .9 y cafwyd cyflwyniad arall gan y Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ariannol, 
gan roi mwy o wybodaeth o safbwynt Adran Cyllid;  

 .10 y cafwyd yr heriau sy’n wynebu’r Adran Cyllid eu cydnabod, a bod y 
rhain yn cynnwys diffyg buddsoddiad dros y deng mlynedd diwethaf, 
cymhlethdod tirwedd y system, natur drafodiadol gweithrediadau 
ariannol, a nifer isel y staff sydd â chymwysterau proffesiynol; 

 .11 er gwaethaf yr heriau hyn, bod y Brifysgol wedi parhau i gael barn 
archwilio lân ar y datganiadau ariannol blynyddol; 

 .12 bod 34 o argymhellion yn y ddogfen olrhain sy’n ymwneud â chyllid, yr 
oedd sawl un yn etifeddol – cafwyd cydnabyddiaeth ei bod hi’n bwysig 
mynd i’r afael â’r heriau mewn modd cyfannol a defnyddio dull cerrig 
milltir; 

 .13 ei bod yn bwysig mynd i’r afael â’r gwelliannau angenrheidiol mewn 
modd strategol a bod angen buddsoddiad i sicrhau gwelliant parhaus; 

 .14 bod y Weithrediaeth yn cydnabod yr angen am adnoddau i gefnogi’r 
gweithgaredd hwn ac y byddai penodiadau yn yr arfaeth, megis Dirprwy 
Ysgrifennydd a Chwnsler Cyffredinol, yn helpu wrth wneud cynnydd; 

 .15 bod datblygiadau o’r fath yn cael eu cefnogi gan y GRAG, a oedd yn 
annog y defnydd o ddull systematig a chydlynol;  

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

 .16 bod strategaeth ar gyfer aeddfedu/datblygu’r Adran Cyllid a’i 
swyddogaethau craidd yn cael ei datblygu a’i chyflwyno i’r Pwyllgor; 

 .17 o fis Mehefin 2020, bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiad sefydlog ym 
mhob cyfarfod ar gynnydd yn erbyn yr amserlen er mwyn adolygu a 
diweddaru’r Rheoliadau Ariannol; 

 .18 y byddai’r Adran Cyllid yn trafod ac yn cytuno ar flaenoriaethau 
Archwilio Mewnol o ran argymhellion y ddogfen olrhain ac amser derbyn 
adroddiad cynnydd sylweddol.  

784 COD YMARFER ARCHWILIO’R SEFYDLIAD ARCHWILWYR MEWNOL 
(IIA) – CANLLAWIAU AR GYFER ARCHWILIO MEWNOL EFFEITHIOL 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd i’w drafod bapur 19/89, ‘Cod Ymarfer Archwilio’r 
Sefydliad Archwilwyr Mewnol (IIA) – Nodyn Arweiniad’. Gwahoddwyd Faye 
Lloyd, Pennaeth Archwilio Mewnol, i siarad am yr eitem hon. 

 

 

 

 

785 CAMAU DILYNOL AR YR ADRODDIAD ARGYMHELLION Â 
BLAENORIAETH UCHEL 



9 

 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd i’w drafod bapur 19/392B, ‘Camau Dilynol ar yr 
Adroddiad Argymhellion â Blaenoriaeth Uchel’. Gwahoddwyd Faye Lloyd, 
Pennaeth Archwilio Mewnol, i siarad am yr eitem hon. 

 NODWYD Y CANLYNOL 

785.1 y byddai’n ddefnyddiol cynnwys gwybodaeth am gerrig milltir yn y ddogfen 
olrhain.  

786 ADRODDIAD AR ANGHYSONDEBAU ARIANNOL 

 Derbyniwyd er gwybodaeth bapur 19/396B, ‘Adroddiad ar Anghysondebau 
Ariannol’. Roedd Alison Jarvis, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ariannol, ar 
gael i siarad am yr eitem hon. 

787 DIWEDDARIAD AR Y TENDR AM GONTRACT – ARCHWILIO MEWNOL 
AC ALLANOL 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd i’w drafod bapur 19/410N, ‘Tendr am Gontract – 
Archwilio Mewnol ac Allanol’. Gwahoddwyd Rob Williams, y Prif Swyddog 
Ariannol, i siarad am yr eitem hon. Roedd Ian Davies, 
PricewaterhouseCoopers, yn absennol am yr eitem hon. 

 NODWYD Y CANLYNOL 

787.1 bod sylw’r Pwyllgor wedi’i dynnu at y cwmnïau ail haen yr oedd y Brifysgol 
wedi ymgysylltu â hwy’n anffurfiol, a chost ddisgwyliedig contract archwilio 
allanol newydd; 

787.2 bod mwy o chwant i wneud cais am ddarpariaeth gwasanaethau archwilio 
mewnol yn hytrach na gwasanaethau archwilio allanol a’i bod yn bosib y 
gallai un cyflenwr fodloni holl ofynion archwilio mewnol y Brifysgol a 
ddarperir yn allanol; 

787.3 y dylai’r broses dendro gael ei chymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio drwy 
ei Gadeirydd ac y byddai argymhelliad ar gyfer penodiad yn dod gerbron y 
Pwyllgor i’w ystyried ym mis Mehefin; 

787.4 yr awgrymwyd y gallai’r panel caffael gynnwys Cadeirydd y Pwyllgor 
Archwilio, y Pennaeth Archwilio Mewnol, a’r Prif Swyddog Cyllid. 

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

787.5 y cytunwyd ar y broses ac amserlen dendro a nodir yn y papur, ac y byddai 
ystyriaeth yn cael ei rhoi i gyfansoddiad y panel caffael a gwelededd y 
broses yr oedd ei hangen ar y Pwyllgor. 

788 ADRODD AM DDIGWYDDIADAU DIFRIFOL – DIWEDDARIAD 

 NODWYD Y CANLYNOL 

788.1 y rhoddwyd diweddariad llafar gan y Pennaeth Gwasanaethau 
Llywodraethu Dros Dro, a bod rhagor o waith i gael ei wneud i nodi pob un 
o’r trothwyon a dulliau adrodd; 

788.2 y bwriadwyd i adroddiad gael ei gyflwyno i GRAG cyn ei gyflwyno i’r 
Pwyllgor Archwilio er gwybodaeth.  
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789 ADRODDIAD AM DDIGWYDDIAD DIFRIFOL PENODOL – 
DIWEDDARIAD 

 NODWYD Y CANLYNOL 

789.1 y rhoddwyd diweddariad llafar ar y mater hwn gan y Prif Swyddog 
Gweithredu, a bod yr ymchwiliad i’r digwyddiad y mae’r adroddiad hwn yn 
cyfeirio ato wedi dod i ben; 

789.2 y byddai adolygiad archwilio mewnol cysylltiedig yn cael ei wneud ac y 
byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor maes o law.  

790 UNRHYW FATER ARALL 

 NODWYD Y CANLYNOL 

790.1 bod Adolygiad Powell yn argymell y dylai’r Pwyllgor Archwilio droi’n 
Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg, ac y byddai’r newid hwn yn digwydd yn 
dilyn cymeradwyaeth ffurfiol y Cyngor o argymhellion Adolygiad Powell.  

 Campws Arloesedd Caerdydd 

790.2 [HEPGORWYD] 

790.3 [HEPGORWYD] 

790.4 [HEPGORWYD] 

790.5 [HEPGORWYD] 

790.6 [HEPGORWYD] 

790.7 [HEPGORWYD] 

790.8 [HEPGORWYD] 

791 AGENDA’R CYFARFOD NESAF  

 Derbyniwyd ac ystyriwyd er mwyn gwneud penderfyniad bapur 19/390B, 
‘Agenda’r Cyfarfod Nesaf – Mehefin 2020’.   Arweiniwyd yr eitem hon gan 
Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio.  

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

791.1 y cytunwyd ar yr agenda ar gyfer cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 10 Mehefin 
2020. 

792 DERBYN COFNODION  

 NODWYD Y CANLYNOL 

792.1 bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ar 25 Medi 2019 wedi cael 
eu cymeradwyo gan y Pwyllgor; 

792.2 bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Polisi ac Adnoddau ar 07 Tachwedd 
2019 wedi cael eu derbyn gan y Pwyllgor. 
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793 DIWEDDARIAD ARIANNOL RHAGFYR 2019 

 Derbyniwyd er gwybodaeth bapur 19/397B, ‘Diweddariad Ariannol Rhagfyr 
2019’. Roedd Rob Williams, y Prif Swyddog Ariannol, ar gael i siarad am yr 
eitem hon. 

794 ADOLYGIAD SICRWYDD SEFYDLIADOL CCAUC 2018 – YMATEB Y 
RHEOLWYR 

 Derbyniwyd er gwybodaeth bapur 19/391B, ‘Adolygiad Sicrwydd Sefydliadol 
CCAUC 2018 – Ymateb y Rheolwyr’.  Roedd John Britton, Cyfarwyddwr 
Cynllunio Strategol a Llywodraethu, ar gael i siarad am yr eitem hon.   

 CYFARFOD DIRGEL 

 Yn dilyn y cyfarfod, cafwyd cyfarfod dirgel gydag Aelodau a’r Pennaeth 
Archwilio Mewnol.  

 


