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COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR ARCHWILIO PRIFYSGOL CAERDYDD A 
GYNHALIWYD DDYDD IAU 03 HYDREF 2019 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: Mr John Britton [Eitem 725-745.3], Ms Deborah Collins, Mr David 
Edwards [Eitem 725-731.31], Ms Alison Jarvis [Eitem 725-745.3], Ms 
Faye Lloyd [ac eithrio eitem 746], Mr Paul Merison [Eitem 725-731.31], 
Mr Rob Williams [Eitem 725-745.3], Ms Wendy Wright [Eitem 725-
745.3], Ms Alex Payne (cofnodwr).  

Ymddiheuriadau:  Tania Deitch, Lynn Pamment (PricewaterhouseCoopers), Ian 
Davies (PricewaterhouseCoopers), Is-ganghellor, Ms Clare Eveleigh.
  

725 MATERION RHAGARWEINIOL 

 NODWYD Y CANLYNOL 

725.1 y croesawyd Dónall Curtin a Paul Benjamin i’r cyfarfod fel aelodau newydd 
o’r Pwyllgor Archwilio. Croesawyd David Edwards (Cyfarwyddwr TG ym 
Mhrifysgol Caerdydd) a Paul Merison (Archwilydd Mewnol yn TIAA) i’r 
cyfarfod fel arsylwyr; 

725.2 y cafodd y gweithgaredd sefydlu a hyfforddi diweddar a drefnwyd i aelodau’r 
Pwyllgor Archwilio ei ganmol ac yr oedd yn amserol, o ystyried bod dau 
aelod newydd o’r Pwyllgor; 

725.3 bod Cadeirydd y Pwyllgor wedi gofyn a oedd modd i aelodau a swyddogion 
gadw at ymddygiad ystyrlon mewn cyfarfodydd; 

725.4 y diolchwyd i Tania Deitch, Pennaeth y Gwasanaethau Llywodraethu sy’n 
ymadael, am bopeth mae wedi’i wneud i gefnogi’r Pwyllgor dros y flwyddyn 
ddiwethaf. 

726 COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL  

 NODWYD Y CANLYNOL 

726.1 bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2019 (19/36B) yn 
gofnod gwir a chywir o’r cyfarfod, ac, o’r herwydd, y cawsant eu 
cymeradwyo;  

726.2 bod angen eglurder o ran y cyfeiriad at y ‘Cadeirydd’ yng nghofnod y 
cyfarfod. Ystyriwyd, o ran cofnodion y Pwyllgor, fod y ‘Cadeirydd’ yn cyfeirio 
at Gadeirydd y Pwyllgor hwnnw, ac nid Cadeirydd y Cyngor. 

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

726.3 bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2019 (19/36B) yn 
gofnod gwir a chywir o’r cyfarfod, ac, o’r herwydd, y cawsant eu 
cymeradwyo gan y Cadeirydd a dylent gael eu llofnodi ganddo. 
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727 MATERION YN CODI O’R COFNODION 

727.1 Materion yn codi o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2019 [710.4] 

NODWYD Y CANLYNOL  

o ran cam gweithredu o’r cyfarfod blaenorol, y byddai Adroddiad Cadeirydd 
y Grŵp Craffu ar y Portffolio yn cael ei dderbyn yng nghyfarfod nesaf y 
Pwyllgor Archwilio ym mis Tachwedd 2019.  

728 DATGAN BUDDIANNAU 

 NODWYD Y CANLYNOL 

728.1 nad oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant o ran y busnes; 

729 AELODAU’R PWYLLGOR  

Derbyniwyd ac ystyriwyd ar gyfer trafodaeth a phenderfyniad bapur 19/37B, 
‘Aelodau’r Pwyllgor’.  Gwahoddwyd Deborah Collins, Prif Swyddog 
Gweithredu ac Ysgrifennydd y Brifysgol, i siarad am yr eitem hon.  

 NODWYD Y CANLYNOL  

729.1 ei bod yn amserol adolygu gofynion cyfansoddiadol y Pwyllgor Archwilio o 
ran aelodaeth, a chafodd y cynigion yn y papur eu hystyried yn eu tro; 

729.2 y cafodd y cynnig o ran Ordinhad 10B 1.2, cynllun y Pwyllgor a’r sgiliau 
angenrheidiol, ei adolygu. Gofynnwyd i’r Pwyllgor ystyried a oedd hi’n 
briodol i’w gyfansoddiad ragnodi mai un aelod o’r Pwyllgor yn unig oedd 
angen bod â phrofiad proffesiynol ym maes cyllid, cyfrifo ac archwilio; 

729.3 ei bod yn bwysig gallu bodloni a thrafod y busnes angenrheidiol, ac y dylai 
fod o leiaf un aelod â sgiliau o’r fath. Y consensws oedd na ddylai fod 
gofyniad cyfansoddiadol i’r isafswm fod yn fwy nag un; 

729.4 yr ystyriwyd nad oedd yn angenrheidiol diwygio’r Cylch Gorchwyl er mwyn 
rhagnodi y dylai mwy o aelodau’r Pwyllgor feddu ar y sgiliau hyn, ac felly 
dylai’r ddarpariaeth aros fel y mae; 

729.5 y trafodwyd y cynnig o ran Ordinhad 10B 1.4, o ran y ddarpariaeth y gall yr 
Is-ganghellor gael ei wahodd i ddod i gyfarfodydd y Pwyllgor pan fydd yn 
briodol; 

729.6 ei bod yn angenrheidiol i’r Is-ganghellor fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor 
Archwilio a gynhelir ym mis Tachwedd bob blwyddyn er mwyn trafod yr 
Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol, ond na fyddai’n briodol o 
reidrwydd i’r Is-ganghellor fod yn bresennol bob tro; 

729.7 yr ystyriwyd nad oedd yn briodol diwygio’r Cylch Gorchwyl er mwyn 
rhagnodi y dylai’r Is-ganghellor fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio, ac 
felly dylai’r ddarpariaeth aros fel y mae; 

 

729.8 y trafodwyd y cynnig o ran Ordinhad 10B 4.2 (ii), o ran y ddarpariaeth sy’n 
nodi y dylai’r Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol a Llywodraethu fynychu holl 
gyfarfodydd y Pwyllgor; 
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729.9 dros y flwyddyn academaidd i ddod, na fydd y rôl hon yn gyfrifol am y 
Gwasanaethau Llywodraethu, ac felly ni fydd yn angenrheidiol i’r 
Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol a Llywodraethu fynychu’r Pwyllgor 
Archwilio; 

729.10 y cytunwyd y byddai’n angenrheidiol dychwelyd i’r gofyniad hwn yn y Cylch 
Gorchwyl ar ddyddiad yn y dyfodol, ac y byddai angen cael cyngor yn unol 
â hynny, ac felly ni ddylai’r ddarpariaeth newid; 

729.11 y trafodwyd y cynnig o ran Ordinhad 10B 4.2 (v), o ran diwygio’r Cylch 
Gorchwyl i gryfhau presenoldeb archwilwyr allanol; 

729.12 yr ystyriwyd mantais presenoldeb archwilwyr allanol yn holl gyfarfodydd y 
Pwyllgor Archwilio; 

729.13 yr ystyriwyd nad oedd hi’n angenrheidiol diwygio’r Cylch Gorchwyl yn unol 
â’r cynnig hwn, oherwydd ystyriwyd nad oedd mantais cael presenoldeb yr 
Archwilwyr Allanol yn yr holl gyfarfodydd yn angenrheidiol, ac felly ni ddylai’r 
ddarpariaeth newid; 

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

729.14 yr ystyriwyd nad oedd yn angenrheidiol diwygio’r Cylch Gorchwyl, Ordinhad 
10B 1.2, er mwyn rhagnodi y dylai mwy o aelodau’r Pwyllgor feddu ar y 
sgiliau hyn, ac felly bydd y ddarpariaeth aros fel y mae; 

729.15 yr ystyriwyd nad oedd yn briodol diwygio’r Cylch Gorchwyl, Ordinhad 10B 
1.4, er mwyn rhagnodi y dylai’r Is-ganghellor fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor 
Archwilio, ac felly dylai’r ddarpariaeth aros fel y mae; 

729.16 y cytunwyd y byddai’n angenrheidiol dychwelyd i’r gofyniad yn y Cylch 
Gorchwyl a ragnodwyd gan Ordinhad 10B 4.2 (ii) ar ddyddiad yn y dyfodol, 
ac y byddai angen cael cyngor yn unol â hynny; 

729.17 yr ystyriwyd nad oedd hi’n angenrheidiol diwygio’r Cylch Gorchwyl, 
Ordinhad 10B 4.2 (v), yn unol â’r cynnig hwn, oherwydd ystyriwyd nad oedd 
mantais cael presenoldeb yr Archwilwyr Allanol yn yr holl gyfarfodydd yn 
angenrheidiol; 

 

 

 

 

 

 

 

730 ADRODDIAD CYNNYDD: RHAGLEN ARCHWILIO MEWNOL 2018/19 A 
2019/20 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd er mwyn gwneud penderfyniad bapur 19/38B, 
‘Adroddiad Cynnydd yn Erbyn Rhaglen Archwilio Mewnol 18/19 a Rhaglen 
Archwilio 19/20’. Gwahoddwyd Faye Lloyd, Pennaeth Archwilio Mewnol, i 
siarad am yr eitem hon. 
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 NODWYD Y CANLYNOL 

730.1 bod dwy raglen archwilio mewnol yn rhedeg ar yr un pryd, a bod dau o 
archwiliadau mewnol 2018/19 yn meddu ar y statws ‘cynghorol’, na ddylai 
gael effaith ar y farn flynyddol; 

730.2 bod problemau o hyd o amgylch amseroldeb ymatebion rheolwyr i 
adroddiadau archwilio mewnol, ond bod y sefyllfa wedi gwella ers cyfarfod 
diwethaf y Pwyllgor; 

730.3 y cytunwyd bod y ffigurau cyfredol yn annerbyniol, a’i bod yn hanfodol mynd 
i’r afael â’r materion diwylliannol ynghylch amseroldeb ymatebion rheolwyr; 

730.4 y cafwyd trafodaeth am briodoldeb y gofyniad i ymateb gan reolwyr gael ei 
ddychwelyd o fewn deng niwrnod gwaith, ac a fyddai pymtheg niwrnod yn 
fwy dichonadwy; 

730.5 bod hon wedi bod yn broblem barhaus. Mae amseroldeb ac ansawdd yr 
ymatebion yn hollbwysig, ac felly mae’n hanfodol deall a oes ffactorau eraill 
yn dylanwadu ar amserau ymateb; 

730.6 mewn ymateb i gwestiwn ynghylch ymgysylltu â sefydliadau eraill, bod y 
swyddogaeth Archwilio Mewnol yn ymgysylltu â chydweithwyr ym 
mhrifysgolion eraill Grŵp Russell, ac nad yw ymateb deng niwrnod yn 
anarferol; 

730.7 yn y broses gynllunio ar gyfer archwiliad mewnol, ac yna yn y Cylch 
Gorchwyl dilynol, bod y tîm Archwilio Mewnol yn glir iawn am yr hyn a 
ddisgwylir, a’r amserlenni dan sylw; 

730.8 bod y Pennaeth Archwilio Mewnol yn teimlo fel bod diwylliant o 
anghydymffurfiaeth ar draws y sefydliad, ac na fyddai ehangu’r amser 
ymateb o reidrwydd yn datrys y broblem; 

730.9 bod y broblem hon yn cael ei chydnabod a’i derbyn gan y Prif Swyddog 
Gweithredu ac Ysgrifennydd y Brifysgol, a bod gan Fwrdd Gweithredol y 
Brifysgol bellach fwy o ffocws ar y broblem; 

730.10 yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor, y byddai diweddariad ar grŵp newydd a 
fydd yn dod â swyddogaethau llywodraethu, risg a sicrwydd ynghyd, ac y 
byddai’r grŵp newydd hwn yn ceisio mynd i’r afael â materion o’r fath a 
gweithio i wella’r diwylliant sefydliadol;  

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL  

730.11 yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor, y byddai diweddariad ar grŵp newydd a 
fydd yn dod â swyddogaethau llywodraethu, risg a sicrwydd ynghyd. 

 

 

731 PWYNTIAU TRAFOD AR GYFER ADRODDIADAU SICRWYDD 
ARCHWILIO MEWNOL 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd i’w drafod bapur 19/39B, ‘Pwyntiau Trafod ar gyfer 
Adroddiadau Archwilio Mewnol’. Gwahoddwyd Faye Lloyd, Pennaeth 
Archwilio Mewnol, i siarad am yr eitem hon. 
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 Roedd David Edwards, Cyfarwyddwr TG, a Paul Merison, Cyfarwyddwr 
Archwilio TGCh yn TIAA, yn bresennol a gwnaethant roi diweddariad ar yr 
archwiliadau TG diweddar yr oeddent yn rhan ohonynt. 

 NODWYD Y CANLYNOL 

 Adolygiad Gweithredol o Reoli Asedau TG  

731.1 bod prosiect adnewyddu rhwydwaith y Brifysgol ehangach ar waith ar hyn o 
bryd, a bod y Brifysgol yn adolygu sut i wella’r trefniadau diogelwch o ran 
hunaniaeth a rheoli mynediad yn y rhwydwaith; 

731.2 bod risgiau sylweddol yn gysylltiedig â gweithredu prosiect adnewyddu’r 
rhwydwaith, a’i bod yn bwysig gwella sefyllfa bresennol y Brifysgol;  

731.3 y cydnabuwyd bod y sefyllfa gyffredinol yn gwella, er gwaethaf y problemau 
parhaus ynghylch rheoli peth o seilwaith TG y Brifysgol; 

731.4 ei bod yn bwysig ystyried gwerth am arian mewn gweithgarwch o’r fath, yn 
ogystal â mynd i’r afael â materion diwylliannol o amgylch asedau a 
systemau TG a’u gwella; 

731.5 bod yn rhaid i’r holl staff ymgymryd â hyfforddiant TG gorfodol, a bod 
heriau’n parhau o amgylch diogelwch TG, ymwybyddiaeth o fygythiadau a 
sut i ymateb iddynt; 

 Cynllunio ar gyfer Parhad Busnes 

731.6 bod yr adnoddau sy’n cefnogi cyflawni’r swyddogaeth hon yn derbyn sylw, 
ac felly caiff y galluedd mewn perthynas â’r cynlluniau ac is-gynlluniau 
parhad busnes ei adolygu; 

731.7 y cafodd y manylion yn yr adroddiad o ran swyddogion sy’n gyfrifol heb 
ddadgofrestru o’r Gyfarwyddeb Oriau Gwaith, a goblygiadau posib o ran 
isafswm cyflog cenedlaethol, eu hystyried; 

 Cais am ffeithiau: derbyn lletygarwch 

731.8 bod y farn archwilio o ran yr ymchwiliad hwn o sicrwydd ‘cyfyngedig’; 

731.9 bod y Prif Swyddog Gweithredu wedi trafod y mater gyda Dirprwy Brif 
Swyddog Gweithredol CCAUC, a bod adroddiad wedi cael ei anfon i 
CCAUC – ond nid oes ymateb wedi cael ei dderbyn eto; 

731.10 [HEPGORWYD] 

731.11 [HEPGORWYD] 

731.12 bod problemau systematig, a bod y sefyllfa wedi cael ei hystyried gan 
Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, sydd o ddifrif am y broblem a sut i fynd i’r 
afael â hi; 

731.13 bod yn hanfodol adolygu a gwella Rheoliadau Ariannol y Brifysgol, a sicrhau 
bod y polisïau cysylltiedig sydd wedi’u halinio â’r Rheoliadau Ariannol yn 
gadarn; 

731.14 y byddai’n hanfodol i’r Brifysgol ystyried sut i ddarparu’r adnoddau ar gyfer 
prosiect o’r fath, ac y byddai’n bwysig sicrhau bod prosiect o’r fath yn 
cynnwys cydweithio ar draws adrannau’r Brifysgol; 
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 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

731.15 y cytunwyd ei bod yn angenrheidiol derbyn cynnig o ran adolygu’r 
Rheoliadau Ariannol yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor ym mis Tachwedd 
2019, i’w ystyried; 

731.16 y cytunwyd ei bod yn angenrheidiol i’r Pwyllgor dderbyn y diweddaraf o ran 
y mater yn yr adroddiad archwilio hwn, fel y bo’n briodol; 

 Recriwtio Myfyrwyr  

731.17 y derbyniwyd a nodwyd yr adroddiad hwn; 

 Diweddariad Aeddfedrwydd Rheoli Risg 

731.18 y derbyniwyd a nodwyd yr adroddiad hwn; 

 Galluedd Dadansoddi Data 

 NODWYD Y CANLYNOL  

731.19 y cydnabuwyd y risgiau ehangach sy’n gysylltiedig â GDPR. Dywedodd y 
Pennaeth Archwilio Mewnol nad oedd un ateb i’r problemau a nodwyd, a 
bod materion ehangach ynghylch llywodraethu data; 

731.20 bod y Prif Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd y Brifysgol yn teimlo fel 
nad oedd yr argymhellion a wnaed ar sail yr archwiliad mewnol wedi derbyn 
sylw mor gyflym ag y byddai wedi gobeithio, ond bod cynnydd wedi cael ei 
wneud, er enghraifft, drwy greu rhwydwaith Gweithwyr Data Proffesiynol 
Caerdydd; 

731.21 y rhoddwyd ystyriaeth i sut y dylid mynd ati i wneud darn o waith o’r fath, ac 
y byddai’n bwysig ystyried sut y caiff data ei gofnodi, yn ogystal â 
phrosesau busnes ehangach; 

731.22 bod y Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol a Llywodraethu yn cwrdd â Phrif 
Swyddog Gwybodaeth Llywodraeth Cymru yn rheolaidd, a bod y Brifysgol 
yn agored i dderbyn mewnbwn gan sectorau eraill o ran arfer gorau; 

731.23 y dywedodd y Prif Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd y Brifysgol fod y 
Brifysgol yn ystyried bod gwella’r sefyllfa’n flaenoriaeth, a bod Bwrdd 
Gweithredol y Brifysgol yn ymrwymedig i wella’r sefyllfa; 

731.24 ei bod yn bwysig i’r Pwyllgor ddeall sut y mae’r weithrediaeth yn bwriadu 
mynd i’r afael â’r materion ynghylch rheoli data, ac y dylai’r cynllun a’r cerrig 
milltir cysylltiedig, unwaith y cytunir arnynt, gael eu rhannu â’r Pwyllgor 
Archwilio; 

 

 

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

731.25 y dylai’r cynllun a’r cerrig milltir cysylltiedig ynghylch rheoli data, unwaith y 
cytunir arnynt, gael eu rhannu â’r Pwyllgor Archwilio; 

 Gwasanaethau Llywodraethu 

731.26 y derbyniwyd a nodwyd yr adroddiad hwn; 
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 Diweddariad ar Safon Diogelu Data y Diwydiant Cardiau Talu (PCI DSS) 
(Camau Dilynol) 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd ar gyfer trafodaeth bapur 19/40B, ‘Diweddariad ar 
Safon Diogelu Data y Diwydiant Cardiau Talu (PCI DSS) – Camau Dilynol – 
Ymateb Rheolwyr’. Gwahoddwyd Alison Jarvis, Dirprwy Gyfarwyddwr 
Cyllid, i siarad am yr eitem hon. 

 NODWYD Y CANLYNOL 

731.27 [HEPGORWYD]  

731.28 [HEPGORWYD]  

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

731.29 yr ystyriwyd ei bod yn bwysig sicrhau bod yr amcanion sy’n gysylltiedig â’r 
gwaith hwn yn rhai ‘CAMPUS’, fel bod yr amserlenni ar gyfer camau 
gweithredu’n glir. 

732 CAMAU DILYNOL AR YR ADRODDIAD ARGYMHELLION Â 
BLAENORIAETH UCHEL 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd er mwyn gwneud penderfyniad bapur 19/41B, 
‘Camau Dilynol ar yr Adroddiad Argymhellion â Blaenoriaeth Uchel’. 
Gwahoddwyd Wendy Wright, Uwch-archwilydd Mewnol, i siarad am yr 
eitem hon. 

 NODWYD Y CANLYNOL 

732.1 bod 20 o argymhellion blaenoriaeth un a oedd heb eu gweithredu, ac y 
bydd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol yn derbyn y ddogfen olrhain yn fwy 
rheolaidd wrth fynd ymlaen; 

732.2 yr awgrymwyd, oherwydd y cyfnod byr rhwng derbyn y ddogfen olrhain yn y 
cyfarfod hwn a’r cyfarfod nesaf, y gallai fod yn fwy priodol derbyn y ddogfen 
olrhain nesaf yng nghyfarfod mis Chwefror 2020; 

732.3 bod trafodaeth am a fyddai’n ddefnyddiol cael mwy o fanylion o ran y 
dyddiadau yr oedd disgwyl i’r argymhellion gael eu cwblhau neu eu 
gweithredu o fewn y ddogfen olrhain; 

732.4 y cytunwyd y gallai fod yn ddefnyddiol ehangu cynnwys y ddogfen olrhain, 
ac y gallai gynnwys statws Coch Melyn Gwyrdd o bosib, ond ei bod yn 
bwysig sicrhau bod papurau’n gryno; 

732.5 y byddai’r Pennaeth Archwilio Mewnol yn llunio fersiwn ddiwygiedig o’r 
ddogfen olrhain i dreialu’r addasiadau a awgrymwyd, yn ôl cais gan y 
Pwyllgor; 

 

 

 

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 
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732.6 y cytunwyd y byddai’r diweddariad nesaf o’r adroddiad argymhellion â 
blaenoriaeth uchel (y ddogfen olrhain) yn cael ei dderbyn yng nghyfarfod y 
Pwyllgor Archwilio ym mis Chwefror 2020, yn lle mis Tachwedd; 

732.7 y byddai’r Pennaeth Archwilio Mewnol yn llunio fersiwn ddiwygiedig o’r 
ddogfen olrhain i dreialu’r addasiadau a awgrymwyd, yn ôl cais gan y 
Pwyllgor; 

733 RHAGLEN SICRWYDD ANSAWDD A GWELLA ARCHWILIO MEWNOL 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd er mwyn gwneud penderfyniad bapur 19/42B, 
‘Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwella Archwilio Mewnol’. Gwahoddwyd 
Faye Lloyd, Pennaeth Archwilio Mewnol, i siarad am yr eitem hon. 

 NODWYD Y CANLYNOL 

733.1 bod y cynnig oedd i’r asesiad allanol o’r swyddogaeth Archwilio Mewnol 
gael ei ailadrodd ar gyfer sesiwn academaidd 2019/2020, ac y gallai dull 
gwahanol gael ei ystyried ar gyfer 2020/21 ymlaen; 

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

733.2 y cytunwyd ar y dull hwn fel a gyflwynwyd, sef y dylai’r dull asesu allanol 
gael ei ailadrodd ar gyfer 2019/2020, gan roi ystyriaeth ar yr adeg honno o 
ran sut i barhau ar gyfer 2020/21 ymlaen.  

734 ADRODDIAD BLYNYDDOL AR SICRWYDD ANSAWDD DATA 

 Derbyniwyd a nodwyd ar gyfer trafodaeth a phenderfyniad bapur 19/42B, 
‘Adroddiad Rheoli Blynyddol – Sicrwydd Ansawdd Data’. Roedd John 
Britton, Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol a Llywodraethu, ar gael i ateb 
cwestiynau am yr eitem hon. 

735 CYFARWYDDYD CYFRIFON CCAUC I SEFYDLIADAU ADDYSG UWCH 
AR GYFER 2018/2019 

 Derbyniwyd a nodwyd er gwybodaeth bapur 19/44, ‘Cyfarwyddyd Cyfrifon 
CCAUC i Sefydliadau Addysg Uwch ar gyfer 2018/2019’. Roedd Alison 
Jarvis, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, ar gael i ateb cwestiynau am yr eitem 
hon. 

736 ADRODDIAD AR GONTRACT ARCHWILIO ALLANOL 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd adroddiad a oedd wedi’i gyflwyno yn y cyfarfod 
(19/53B). Gwahoddwyd y Prif Swyddog Ariannol, Rob Williams, i siarad am 
yr eitem hon. 

 NODWYD Y CANLYNOL 

736.1 [HEPGORWYD]  

736.2 [HEPGORWYD] 

736.3 [HEPGORWYD]  

736.4 [HEPGORWYD]  

736.5 [HEPGORWYD]  

736.6 [HEPGORWYD]  
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736.7 [HEPGORWYD]  

736.8 [HEPGORWYD]  

736.9 [HEPGORWYD]  

736.10 [HEPGORWYD]  

736.11 [HEPGORWYD]  

736.12 [HEPGORWYD]  

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

736.13 y cytunodd y Pwyllgor ei bod yn amserol symud i ffwrdd o PwC ar ôl 
cwblhau archwiliad 2019/2020, ac y dylid edrych am gwmni archwilio 
newydd ar gyfer 2020/2021 ymlaen; 

736.14 y dylai cynllun o ran gweithgarwch tendro allanol a mewnol ddod gerbron 
cyfarfod nesaf y Pwyllgor, ym mis Tachwedd 2019, i’w ystyried. 

737 DIWEDDARIAD AR Y RHAGLEN ARCHWILIO ALLANOL 

 Rhoddodd Rob Williams, Prif Swyddog Ariannol, ddiweddariad llafar. 

737.1 y cyfeiriwyd at y drafodaeth gynt (cofnod 736) o ran y rhaglen archwilio 
allanol a’r sefyllfa bresennol, ac nad oedd unrhyw sylwadau ychwanegol. 

738 ADRODDIAD AR Y SEFYLLFA A RHAGOLWG ARIANNOL 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/45B, ‘Adroddiad ar y Sefyllfa a Rhagolwg 
Ariannol’. Roedd Alison Jarvis, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, ar gael i ateb 
cwestiynau am yr eitem hon. 

739 ANGHYSONDEBAU ARIANNOL 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/46B, Adroddiad ar Anghysondebau 
Ariannol’. Roedd Alison Jarvis, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, ar gael i ateb 
cwestiynau am yr eitem hon.  

740 TREFNIADAU WRTH GEFN AR GYFER BREXIT 

Derbyniwyd a nodwyd papur 19/47B, ‘Trefniadau Wrth Gefn ar gyfer Brexit’. 
Roedd Deborah Collins (Prif Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd y 
Brifysgol) ar gael i ateb cwestiynau am yr eitem hon.  

741 TRIBIWNLYSOEDD CYFLOGAETH AGORED 

 Derbyniwyd a nodwyd papur 19/48B’, Tribiwnlysoedd Cyflogaeth Agored’.  

 NODWYD Y CANLYNOL 

741.1 [HEPGORWYD]  

741.2 [HEPGORWYD]  

741.3 [HEPGORWYD]  

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 
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741.4 y byddai’r eitem gyfwerth yn cael ei symud o fusnes cyfarfodydd y Pwyllgor 
Archwilio yn y dyfodol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/2020, ac y 
byddai hyn yn cael ei adrodd yn ôl i awdur y papur yn unol â hynny. 

742 DIGWYDDIADAU BYW 

 Derbyniwyd a nodwyd papur 19/49B, ‘Digwyddiadau Byw’. Roedd Deborah 
Collins (Prif Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd y Brifysgol) ar gael i ateb 
cwestiynau am yr eitem hon.  

743 ADRODD AM DDIGWYDDIADAU DIFRIFOL 

 Derbyniwyd a nodwyd papur 19/50B, ‘Adrodd am Ddigwyddiadau Difrifol’. 
Gwahoddwyd Deborah Collins (Prif Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd y 
Brifysgol) i siarad am yr eitem hon.  

 NODWYD Y CANLYNOL 

743.1 [HEPGORWYD]   

744 EFFEITHIOLRWYDD POLISI DATGELU BUDDION CYHOEDDUS Y 
BRIFYSGOL 

 Derbyniwyd a nodwyd bapur 19/51B, ‘Effeithiolrwydd Polisi Datgelu 
Buddion Cyhoeddus y Brifysgol’. Gwahoddwyd Deborah Collins, Prif 
Swyddog Gweithredu ac Ysgrifennydd y Brifysgol, i siarad am yr eitem hon.  

 NODWYD Y CANLYNOL 

744.1 bod lefel rhyfeddol o isel o ddatgeliadau ar draws y Brifysgol, ac y byddai 
adolygiad o’r polisi hwn yn cael ei wneud a’i gyflwyno gerbron y Pwyllgor 
Archwilio.  

745 ADOLYGU BUSNES AR GYFER Y FLWYDDYN 

 Derbyniwyd ac ystyriwyd ar gyfer penderfyniad bapur 19/52, ‘Adolygu 
Busnes ar gyfer Blwyddyn 2019/2020’.  Roedd Swyddogion y Pwyllgor ar 
gael i ateb cwestiynau am yr eitem hon.  

 NODWYD Y CANLYNOL 

745.1 bod y Cadeirydd yn teimlo ei bod yn bwysig sicrhau bod yr holl fusnes 
angenrheidiol, yn unol â Chylch Gorchwyl y Pwyllgor a’r gofynion 
rheoleiddiol a roddir ar y Brifysgol, wedi’i gynnwys yng nghylch busnes y 
flwyddyn; 

745.2 bod gwaith wedi cael ei wneud yn ddiweddar er mwyn cwblhau tasg o’r fath, 
ac y byddai hyn yn cael ei rannu â Chadeirydd y Pwyllgor er mwyn ei 
ystyried. Os ystyrir ei bod yn angenrheidiol, byddai’r mater yn cael ei 
amserlenni i’w drafod ymhellach; 

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

745.3 y byddai’r Gwasanaethau Llywodraethu’n rhannu’r gwaith a gwblhawyd yn 
ddiweddar gyda Chadeirydd y Pwyllgor er mwyn ei ystyried, ac, os ystyrir ei 
bod yn angenrheidiol, byddai’r mater yn cael ei amserlennu i’w drafod 
ymhellach.
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746 UNRHYW FATER ARALL 

 HEPGORWYD: Taliad Cydnabyddiaeth y Pennaeth Archwilio Mewnol       

 NODWYD Y CANLYNOL 

746.1 [HEPGORWYD]   

746.2 [HEPGORWYD]   

746.3 [HEPGORWYD]   

 PENDERFYNWYD AR Y CANLYNOL 

746.4 [HEPGORWYD]   

 CYFARFOD YN Y DIRGEL 

 Yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Archwilio, cynhaliwyd cyfarfod yn y dirgel. Dim 
ond aelodau’r Pwyllgor Archwilio a’r Pennaeth Archwilio Mewnol oedd yn 
bresennol. 

  

                   

 


