COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL
Cofnodion y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd dros y rhwydwaith yn Y Llwyfan, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Caerfyrddin am 2.00 ar
25 Tachwedd 2014

Yn bresennol:
Aelodau:

Geraint James (Cadeirydd)
Dr Rhodri Llwyd Morgan (dros y rhwydwaith)
Gareth Pierce (aelod cyfetholedig)
Yr Athro Catrin Thomas

Archwilwyr:

Andrew Howells, PriceWaterhouseCoopers (Archwilwyr allanol)
Jonathan Rees, KTS Owens Thomas (Archwilwyr mewnol) (dros y rhwydwaith)
Carol Warburton, KTS Owens Thomas (Archwilwyr mewnol) (dros y rhwydwaith) (tan 3.20)

Staff y Coleg:

Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr
Dr Dylan Phillips, Uwch Reolwr Academaidd
Catherine Rees, Ysgrifennydd y Coleg
Dr Gwennan Schiavone, Uwch Reolwr Academaidd
Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd
Nia Brown, Swyddog Datblygu (dros y rhwydwaith)

Ymddiheuriadau:

Yr Athro Iwan Davies

Eitem

Prif bwyntiau trafod

1. Croeso ac
ymddiheuriadau

1.1
1.2
1.3

Pwyllgor Archwilio

Pwyntiau Gweithredu

Cyfnod amser

Croesawyd yr aelodau i’r cyfarfod yn swyddfa’r Coleg
yng Nghaerfyrddin a dros y rhwydwaith.
Nodwyd ymddiheuriadau, fel uchod.
Nodwyd bod Mererid Jones wedi ymddiswyddo fel aelod Swyddog Datblygu i
cyfetholedig a nodwyd diolch ffurfiol iddi am ei gwaith ar drefnu diolch
y pwyllgor.
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Pwyntiau Gweithredu

1.4

Nodwyd ymhellach y byddai’r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn Penodi aelod
penodi aelod cyfetholedig newydd i’r pwyllgor maes o cyfetholedig
law.

2. Datganiadau o
ddiddordeb

2.1

Nid oedd datganiadau o ddiddordeb.

3. Cofnodion y Cyfarfod
Blaenorol

3.1

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod blaenorol,
gynhaliwyd ar 17 Mehefin 2014, fel cofnod cywir.

4. Cyfrifon Blynyddol
2013/14

4.1

Cafwyd cyflwyniad ar Gyfrifon Blynyddol y Coleg ar
gyfer 2013/14 gan Andrew Howells o’r Archwilwyr
Allanol.
Cyfeiriwyd at bwysigrwydd rheoli risg yn y cyfrifon ac
mewn ymateb i gwestiwn gan aelod o’r Pwyllgor
ynghylch costau’r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn ystod
2013/14 eglurwyd bod costau llety a theithio yn tueddu
amrywio yn unol â lleoliad cyfarfodydd.
Derbyniwyd adroddiad ar yr ymgynghoriad cyfredol Monitro sefyllfa
mewn perthynas â Chynllun Pensiwn USS. Nodwyd y pensiynau
byddai angen i’r Coleg ystyried oblygiadau cyllidol y
newidiadau maes o law.
Nodwyd bod angen cysoni teitlau enwau ac y dylid Cywiro
gwirio’r cyfieithiad Cymraeg er mwyn dileu unrhyw man
wallau ac amwysedd ieithyddol.
Derbyniwyd y Cyfrifon i’w cyflwyno i’r Bwrdd
Cyfarwyddwyr ar 26 Tachwedd ar gyfer cymeradwyaeth.

4.2

4.3

4.4

4.5

5. Adroddiad yr Archwilwyr
Allanol 2013/14

5.1

5.2

Pwyllgor Archwilio

Cyfnod amser
Erbyn 24
Chwefror 2015

a

Parhaus

Ar unwaith

Cyflwynwyd crynodeb o adroddiad blynyddol yr
Archwilwyr Allanol ar gyfer 2013/14 gan Andrew
Howells.
Cyfeiriwyd at gamau a ddilynwyd yn ystod y flwyddyn
mewn perthynas â rheolaeth fewnol gan gynnwys
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5.3

5.4

5.5

6. Rheoliadau Ariannol

6.1
6.2

7. Cofrestr Risg

7.1
7.2

7.3
7.4

7.5

8. Adroddiad Blynyddol yr
Pwyllgor Archwilio

8.1

Pwyntiau Gweithredu

Cyfnod amser

cadarnhad bod y Swyddog Cyllid yn mantoli’r cyfrifon yn
fisol erbyn hyn.
Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod o’r Pwyllgor,
esboniwyd cyd-destun y ffigyrau ar gyfer taliadau grant i
ganghennau’r Coleg ym Mhrifysgol Cymru: y Drindod
Dewi Sant a Phrifysgol De Cymru.
Cyfeiriwyd at ofynion cyfrifyddu newydd a ddaw yn
weithredol yn 2015/16 ac y gallai’r Archwilwyr Allanol
rhoi cyfarwyddyd i’r Coleg ar hyn.
Derbyniwyd yr adroddiad a diolchwyd i’r Archwilwyr
Allanol yn ffurfiol am eu gwaith.
Nodwyd bod fersiwn diwygiedig o’r Rheoliadau Ariannol
wedi’u paratoi.
Bydd y Rheoliadau yn cael eu cylchredeg maes o law ar Cylchredeg ar gyfer
gyfer sylwadau cyn diwedd y flwyddyn.
sylwadau
Cafwyd diweddariad ar y Gofrestr Risg gan y
Cofrestrydd.
Eglurwyd bod y swyddogion yn mynd i’r afael â’r risgiau
gweithredol yn rheolaidd, a thra bod risgiau strategol
uchel y sector y tu hwnt i reolaeth unrhyw gorff roedd y
Coleg yn cymryd camau priodol i ymateb iddynt.
Nodwyd nad oedd llawer o’r risgiau wedi newid statws er
bod risgiau newydd wedi’u hychwanegu.
Yn dilyn trafodaeth nodwyd awgrymiadau i newid statws Newidiadau a sicrhau
11/06 i ‘canolig’ a symud rhai o’r risgiau isel i’r ail cyfieithiad i’r Bwrdd
ddalen.
Cyfarwyddwyr
Eglurwyd y byddai’r Gofrestr yn cael ei gyflwyno i’r
Bwrdd Cyfarwyddwyr ar 26 Tachwedd i’w ail gyflwyno
ymhen blwyddyn.

Cyn diwedd
2014

Medi 2015

Cafwyd crynodeb o adroddiad blynyddol yr Archwilwyr
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Archwilwyr Mewnol
2013/14

Mewnol ar gyfer 2013/14 gan Jonathan Rees a Carol
Warburon ac fe’i derbyniwyd gan y Pwyllgor.
Eglurwyd bod y Coleg yn gweithredu oddi fewn ei
chynllun strategol ac wedi mabwysiadu argymhellion yr
archwilwyr wrth iddi esblygu. Eglurwyd nad oedd risgiau
mawr ac y dylid canmol swyddogion y Coleg ar eu
gwaith yn sicrhau hyn.
Nodwyd y byddai’r Archwilwyr Mewnol yn adrodd ar y
Gofrestr Risg erbyn cyfarfod fis Chwefror 2015.
Argymhellwyd y dylid darparu copïau o adroddiadau’r
Archwilwyr Mewnol a pholisïau gweithredol y Coleg fel
cefndir i aelodau newydd o’r Pwyllgor.
Argymhellwyd i’r Archwilwyr Mewnol eu bod yn cynnwys
tabl cymhareb yn yr adroddiad lefel uchel nesaf er mwyn
atgoffa’r Pwyllgor o’r argymhellion a’r cyraeddiadau.

8.2

8.3
8.4

8.5

9. Cynllunio Archwilio
Mewnol

9.1

9.2






9.3

Pwyllgor Archwilio

Pwyntiau Gweithredu

Cyfnod amser

Archwilwyr Mewnol i
24 Chwefror
archwilio’r Gofrestr Risg
2015
Cofrestrydd a’r Swyddog Parhaus
Datblygu
Archwilwyr Mewnol i
gynnwys tabl o’r
argymhellion blaenorol
a’r cyraeddiadau

Adroddiad nesaf

Cafwyd crynodeb o gynllun archwilio mewnol yr
Archwilwyr Mewnol ar gyfer y tair blynedd nesaf gan
Jonathan Rees a Carol Warburon.
Cyflwynwyd yr amserlen a’r camau gweithredu yn y
meysydd ffocws canlynol:
Rheolaeth gyllidebol, monitro a’r effaith ar y Cynllun
Strategol
Marchnata a Hyrwyddo – prosesau’n rheoli ac yn
monitro effeithiolrwydd
Perthnasoedd rhanddeiliaid a chyfathrebu
TG, Diogelu Data a Defnydd systemau effeithiol gan
gynnwys Blackboard
Rheoli Risg a Llywodraethiant
Mesurau rheoli ariannol a phroses craidd ledled y
sefydliad.
Derbyniwyd yr amserlen gan y Pwyllgor yn dilyn
trafodaeth ar y gyfran amser y dylid treulio yn archwilio’r
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Pwyntiau Gweithredu

Cyfnod amser

systemau marchnata.
10. Cyfrifon Rheoli’r Coleg ar
gyfer Chwarter 4 2013/14

10.1
10.2

10.3

10.4

Cafwyd crynodeb ac eglurhad ar Gyfrifon rheoli’r Coleg
ar gyfer chwarter 4 2013/14 gan y Cofrestrydd.
Eglurwyd bod y sefyllfa gyffredinol yn gyson â’r hyn a
ddisgwylir a bod yr adroddiad elw a cholled ar ffurf
newydd.
Cyfeiriwyd at y ffaith bod Pwyllgor Cyllid mewnol
gweithredol yn cyfarfod yn fisol i gadw golwg ar y
gyllideb.
Cytunwyd i gylchredeg cyfrifon rheoli chwarter 1 Cofrestrydd a’r Swyddog
2014/15.
Datblygu

11. Materion yn Codi

11.1

Nid oedd materion yn codi.

12. UFA

12.1

Cytunwyd y byddai’r Athro Catrin Thomas yn darparu
cyflwyniad ar gyfarfod y Pwyllgor i’r Bwrdd
Cyfarwyddwyr ar 26 Tachwedd yn sgil absenoldeb y
Cadeirydd.

13. Dyddiad a lleoliad y
cyfarfod nesaf

13.1

Trafodwyd gwahanu cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio o’r
Bwrdd Cyfarwyddwyr a chytunwyd i gynnal y cyfarfod
nesaf fel a ganlyn:
 24 (yb) Chwefror 2015, rhwydwaith

Pwyllgor Archwilio
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