Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Risg
1.

Cyfansoddiad
Sefydlwyd Pwyllgor y Coleg a adwaenir fel y Pwyllgor Archwilio a Risg (y
Pwyllgor) gyda Chylch Gorchwyl a rheolau sefydlog drwy benderfyniad y
Coleg dyddiedig 30 Mawrth 2011. Adolygwyd y Cylch Gorchwyl a’r rheolau
sefydlog ym mis Tachwedd 2017.

2.

Cylch Gorchwyl
Mae’r Pwyllgor yn cynghori ac yn cefnogi Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg a’r
swyddogion drwy roi sicrwydd annibynnol iddynt ynglŷn ag effeithiolrwydd
rheolaeth fewnol, llywodraethu corfforaethol a rheoli risg y Coleg.

3.

Cyfrifoldebau
Mae’r cyfrifoldebau canlynol wedi eu dirprwyo i’r Pwyllgor gan Fwrdd
Cyfarwyddwyr y Coleg
•

Adolygu digonolrwydd y strwythurau, prosesau a chyfrifoldebau a gaiff eu
mabwysiadu gan reolwyr y Coleg ar gyfer canfod a rheoli risgiau allweddol
sy’n wynebu’r Coleg. Bydd hyn yn cynnwys adolygu cofrestr risg y Coleg
yn rheolaidd.

•

Cynnig barn ffurfiol i’r Coleg ar y cyfrifon archwiliedig, gan gynnwys y
Datganiad ar Reolaeth Fewnol, cyn iddynt gael eu cymeradwyo.

•

Adolygu Polisi Buddsoddiadau’r Coleg a chymeradwyo ymagwedd y Coleg
tuag at risg buddsoddiadau.

•

Adolygu Polisiau eraill perthnasol i’r Pwyllgor er enghraifft Polisi Risg a
Pholisi Chwythu’r Chwiban

•

Ystyried digonolrwydd y trefniadau llywodraethu corfforaethol.

•

Adolygu’r Rheoliadau Ariannol o dro i dro

•

Goruchwylio’r trefniadau ar gyfer penodiad archwilwyr mewnol ac allanol.

•

Monitro perfformiad yr archwilwyr mewnol ac allanol

•

Derbyn cyngor gan yr archwilwyr allanol

•

Ystyried a chynghori’r Coleg ar y rhaglen archwilio fewnol flynyddol a
thymor hir, a derbyn adroddiadau rheolaidd gan yr archwilwyr mewnol.

•

Trafod gyda’r archwilwyr allanol, cyn yr archwiliad, natur a chwmpas yr
archwiliad a cheisio sicrhau cydlyniad rhwng yr archwilwyr mewnol ac
allanol.

•

Paratoi a chymeradwyo adroddiad blynyddol i’r Bwrdd, i gefnogi’r
Datganiad Llywodraethu Corfforedig.

•

4.

Sicrhau bod gan y Coleg yswiriant digonol

Aelodaeth
•

Cadeirydd, a fydd fel arfer yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg

•

Dim mwy na 3 aelod a benodwyd o blith aelodau Bwrdd Cyfarwyddwyr y
Coleg.

•

Dim mwy na 3 aelod annibynnol na fyddant yn aelodau o’r Bwrdd
Cyfarwyddwyr. Byddant yn cael eu penodi drwy broses a oruchwylir gan y
Pwyllgor Penodiadau a Safonau.

Y cworwm ar gyfer cyfarfodydd o’r Pwyllgor yw tri aelod, gan gynnwys y
Cadeirydd neu ei enwebai.

5.

Y Cadeirydd
Bydd y Cadeirydd yn gyfrifol am ddarparu adroddiad llawn a rheolaidd am
drafodaethau ac argymhellion y Pwyllgor i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Yn
absenoldeb y Cadeirydd disgwylir iddo / iddi ddirprwyo’r cyfrifoldeb hwn i aelod
arall o’r Pwyllgor.

6.

Awdurdod
Awdurdodir y Pwyllgor gan Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg i ymwneud â’r holl
faterion sydd wedi eu dirprwyo iddo gan y Bwrdd Cyfarwyddwyr. Fe’i
hawdurdodir yn ogystal i archwilio unrhyw weithgaredd o fewn ei gylch
gorchwyl.

7.

Nifer Cyfarfodydd
Cynhelir o leiaf dri chyfarfod y flwyddyn.

8.

Ysgrifenyddiaeth
Darperir ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor gan aelod o staff cyflogedig y Coleg.

9.

Adolygu Cylch Gorchwyl
Adolygir y cylch gorchwyl gan Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg yn flynyddol.

