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Y Pennaeth 
Is-bennaeth Cyllid a Systemau Rheoli 
Pennaeth Cyllid 

Ysgrifenyddes 
Gwasanaethu 

Clerc Bwrdd y Gorfforaeth 

Cylch Gorchwyl 
1. Sicrhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â gofynion 

gorfodol y Cod Ymarfer Archwilio; 

2. Adolygu dulliau’r sefydliad o asesu a rheoli risg; 

3. Adolygu’r dulliau sicrwydd i sicrhau cydymffurfiad â 
gofynion llywodraethu corfforaethol y sefydliad; 

4. Cynghori Bwrdd y Gorfforaeth ar benodiad a thelerau 
ymgysylltu’r archwilwyr mewnol, ffi’r archwiliad, 
darpariaeth gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud ag 
archwilio gan yr archwilydd mewnol ac unrhyw fater yn 
ymwneud ag ymddiswyddiad neu ddiswyddiad yr 
archwilydd mewnol; 

5. Cynghori Bwrdd y Gorfforaeth ynghylch a oes gan y 
sefydliad systemau a gweithdrefnau digonol ar waith i 
hyrwyddo darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd; 

6. Cynghori Bwrdd y Gorfforaeth ar benodiad a thâl yr 
archwilwyr allanol a chwmpas eu gwaith, gan gynnwys 
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unrhyw wasanaethau a ddarperir nad ydynt yn ymwneud 
ag archwilio ac unrhyw fater yn ymwneud ag 
ymddiswyddiad neu ddiswyddiad, monitro patrwm 
cylchdroi’r partner a benodwyd mewn cydymffurfiaeth â 
chanllawiau moesegol perthnasol y DU, a gwneud 
argymhelliad ar ailbenodiad blynyddol yr archwilydd 
allanol i Fwrdd y Gorfforaeth; 

7. Cytuno ar natur a chwmpas y gwaith archwilio; 

8. Trafod canfyddiadau a chasgliadau sy’n deillio o 
archwiliadau gan gynnwys adolygiad o Lythyr Rheoli’r 
archwilydd allanol a’i Adroddiad i’r rhai sy’n gyfrifol am 
lywodraethu, gydag ymatebion y rheolwyr; 

9. Ystyried datganiadau ariannol blynyddol drafft y 
sefydliad  ar ôl i’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol 
eu hadolygu a chyn eu cyflwyno i Fwrdd y Gorfforaeth 
i’w cymeradwyo. Dylai’r adolygiad ystyried yn benodol 
polisïau cyfrifyddu arwyddocaol ac unrhyw newidiadau 
yn y polisïau hynny, cyfrifoldebau aelodau ac unrhyw 
ddatganiad llywodraethu corfforaethol. Bydd barn y 
Pwyllgor am unrhyw ddatganiad o effeithiolrwydd y 
system rheolaeth fewnol yn cael ei rhoi i Fwrdd y 
Gorfforaeth fel rhan o adroddiad blynyddol y Pwyllgor; 

10. Adolygu effeithiolrwydd systemau rheolaeth fewnol ac, 
yn arbennig, adolygu Llythyr Rheoli’r archwilydd a’i 
Adroddiad i’r rhai sy’n gyfrifol am lywodraethu, adroddiad 
blynyddol yr archwilydd mewnol ac ymatebion rheolwyr; 

11. Adolygu ac argymell i Fwrdd y Gorfforaeth strategaeth 
archwilio’r archwilydd mewnol a’r cynllun archwilio, gan 
gynnwys unrhyw newidiadau a wnaed yn ystod y 
flwyddyn; 

12. Ystyried prif ganfyddiadau ymchwiliadau archwilio 
mewnol ac ymateb rheolwyr; 

13. Hyrwyddo cydgysylltu rhwng archwilwyr mewnol ac 
allanol; 

14. Sicrhau bod yr adnoddau sydd ar gael ar gyfer 
archwiliadau mewnol yn ddigonol i ateb anghenion y 
sefydliad; 

15. Monitro gweithrediad argymhellion archwilio cytûn; 

16. Adolygu adroddiadau perthnasol gan y Gwasanaeth 
Archwilio a Llywodraethu Darparwyr (PAGS), Swyddfa 
Archwilio Cymru a sefydliadau eraill a monitro 
gweithrediad argymhellion perthnasol; 

17. Monitro perfformiad ac effeithiolrwydd archwiliadau 
allanol a mewnol fel sail ar gyfer argymhellion i Fwrdd y 
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Gorfforaeth yn ymwneud â’u hailbenodi; 

18. Goruchwylio polisi’r sefydliad ar dwyll ac afreoleidd-dra, 
gan gynnwys unrhyw gamau a gymerwyd o dan y polisi 
hwnnw; 

19. Adolygu trefniadau chwythu’r chwiban y sefydliad, h.y. y 
broses y gall staff neu Lywodraethwyr ei dilyn, yn 
gyfrinachol i godi pryderon yn ffurfiol; 

20. Sicrhau y cynhelir ymchwiliad cywir i’r holl golledion 
sylweddol a bod yr archwilwyr mewnol ac allanol a 
PAGS wedi cael gwybodaeth lawn am y mater; 

21. Monitro gweithrediad llythyrau a chanllawiau cysylltiedig 
ag archwilio; 

22. Monitro rheolaeth ymatebion i geisiadau a wnaed o dan 
y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 

Cworwm O leiaf 40% o gyfanswm nifer yr Aelodau (3) 

Gweithdrefnau 
Adrodd 

Adrodd i Fwrdd y Gorfforaeth. 

Amlder 
Cyfarfodydd 

Pwyllgor i gwrdd o leiaf tair gwaith y flwyddyn. 

Adolygwyd y 
Cylch Gorchwyl 
a’r Cyfansoddiad 

Cymeradwywyd 14 Mehefin 2010 
Penodwyd Cadeirydd 6 Rhagfyr 2010 
Diweddarwyd 9 Rhagfyr 2010 
Diweddarwyd 25 Medi 2012 
Diweddarwyd Medi 2013 
Diweddarwyd Rhagfyr 2013 (cworwm o 3 wedi’i gadarnhau, 
eitem 22 wedi’i hychwanegu) 

 


