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CORFFORAETH ADDYSG BELLACH COLEG GWENT 
PWYLLGOR CYLLID AC ADNODDAU 
 
CYLCH GORCHWYL 
Cymeradwywyd 25 Chwefror 2020 
 

 
Diben y Pwyllgor 
 
Mae'r pwyllgor yn un anstatudol a sefydlwyd i gynghori'r Bwrdd ar faterion ariannol, 
adnoddau dynol ac isadeiledd (gan gynnwys TGCh ac Ystadau) ac i fonitro cynnydd 
prosiectau mawrion. 
 

 
1. Prif Gyfrifoldebau 

 
1.1 Archwilio perfformiad ariannol y Coleg, gan gynnwys monitro ac archwilio 

cyfrifon rheoli, rhagolygon a chyllideb. 
  

1.2 Cymeradwyo polisïau a gweithdrefnau ariannol perthnasol fel y dirprwywyd. 
 

1.3 Cymeradwyo polisïau Haen 2 perthnasol fel y'u dirprwywyd gan y Bwrdd. 
 

2. Cyfrifoldebau Ymgynghorol 
 

2.1 Ystyried awgrymiadau a'u gwneud ar unrhyw fenthyciad, cyfalaf neu wariant 
sylweddol arall arfaethedig. 
 

2.2 Cynghori'r Bwrdd ar strategaethau Ariannol, Staff, Ystadau a TGCh. 
 

2.3 
 
 
2.4 

Ystyried awgrymiadau a'u cynghori/cyflwyno i'r Bwrdd ar bob agwedd ar y 
strategaeth AD. 
 
Cynghori'r Bwrdd ar bolisïau Haen 1 perthnasol. 
 
 

3. Cyfrifoldebau Arolygol 
 

3.1 Monitro trefniadau pensiwn staff y Coleg, gan gynnwys archwilio adroddiadau 
blynyddol y cynllun pensiwn a phrisiadau actiwaraidd. 
 

3.2 Goruchwylio iechyd a diogelwch yn y Coleg ac adolygu adroddiad blynyddol 
ar iechyd a diogelwch a derbyn adroddiadau gan yr Is-bwyllgor Iechyd a 
Diogelwch. 
 

3.3 Adolygu adroddiad blynyddol ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth a derbyn 
adroddiadau gan y Grŵp Llywio Amrywiaeth. 
 

3.4 Monitro cynnydd yn erbyn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol. 
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4. Materion ychwanegol 

4.1 Bydd y Swyddog Llywodraethiant yn gweithredu fel Clerc i'r pwyllgor. 

4.2 Bydd y pwyllgor yn ymdrin ag unrhyw fater arall a gyfeirir ato gan y Bwrdd. 
 

4.3 Bydd Cadeirydd y Pwyllgor yn cyflwyno adroddiadau rheolaidd ar 
weithgareddau'r pwyllgor i'r Bwrdd. 
 

4.4 Bydd y Swyddog Llywodraethiant yn sicrhau bod copïau o'r cofnodion (neu 
gofnodion drafft) yn cael eu dosbarthu i bob aelod o'r Gorfforaeth er 
gwybodaeth ar gyfer y cyfarfod Bwrdd priodol nesaf. 
 

4.5 Bydd y Cylch Gorchwyl hwn yn cael ei adolygu'n FLYNYDDOL. 
 
 
 
 
Aelodaeth: 6 

Yn cynnwys:   4 Llywodraethwr Annibynnol 
1 Llywodraethwr Staff Cefnogi 

Busnes 
Pennaeth/Prif Weithredwr 

 
 
 

 
Mae gan y pwyllgor hawl i gael cyngor annibynnol a phroffesiynol gan unigolion 
nad ydynt yn aelodau sydd â phrofiad neu arbenigedd perthnasol, a chânt eu 
gwahodd i fynychu'r cyfarfodydd. 
 
 

 
Cworwm: 50%  

 
Amlder y cyfarfodydd: Tymhorol (o leiaf 3 gwaith y flwyddyn) 

 
 


