CORFFORAETH ADDYSG BELLACH COLEG GWENT
PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC AELODAETH
CYLCH GORCHWYL
Cymeradwywyd 20 Gorffennaf 2021
Diben y Pwyllgor
Sefydlwyd y pwyllgor i gynghori’r Bwrdd ar yr holl faterion sy’n gysylltiedig â
threfniadau Llywodraethu ac aelodaeth y Gorfforaeth, yn cynnwys cydraddoldeb ac
amrywiaeth.
Mae’r Gorfforaeth wedi ymrwymo at egwyddorion cydraddoldeb o ran cyfleoedd ac
amrywiaeth yn y gweithle. Mae holl argymhellion y Pwyllgor Llywodraethu ac
Aelodaeth yn llwyr ystyried cyfrifoldebau statudol y Gorfforaeth, mewn perthynas â’r
egwyddorion hyn.
1. Prif Gyfrifoldebau
1.1

Pennu a goruchwylio’r broses recriwtio ac yswiriant ar gyfer Aelodau
newydd y Gorfforaeth. Dod o hyd i, ac argymell ymgeiswyr cworwm uchel
addas sy’n bodloni anghenion cyfredol y Gorfforaeth.

1.2

Cwrdd â’r holl ymgeiswyr ar gyfer eu penodi i’r Gorfforaeth a (gyda geirda i
gefnogi ceisiadau a chyfeiriadau) gwneud argymhellion i’r Bwrdd ar yr
ymgeiswyr hynny sy’n cael eu hystyried yn addas ar gyfer eu penodi neu eu
cynnwys ar y ‘Restr Argymell’.

1.3

Gwneud argymhellion i’r Bwrdd o ran ceisiadau ar gyfer ail-benodi aelodau'r
Gorfforaeth.

1.4

Cymeradwyo polisïau a gweithdrefnau sy’n gysylltiedig ag aelodaeth Haen 2
sy’n cael eu dosbarthu gan y Bwrdd. Bydd hyn yn cynnwys polisïau a
gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â recriwtio, cynefino, datblygu a rheoli
perfformiad aelodau.

1.5

Darparu Adroddiad Blynyddol i’r Bwrdd ar weithgareddau'r pwyllgor ac
amrywiaeth y Bwrdd.

2. Cyfrifoldebau Ymgynghorol
2.1

Cynghori a gwneud argymhellion ar gyfansoddiad y Gorfforaeth ac
aelodaeth y pwyllgor, a chynghori/gwneud argymhellion priodol i’r Bwrdd
ar anghenion ei aelodaeth.

2.2

Cynnig cyngor a gwneud argymhellion ar faterion cydraddoldeb, amrywiaeth
a chynhwysiant mewn perthynas ag aelodaeth y Gorfforaeth.

2.3

Cynghori a gwneud argymhellion yn ôl y gofyn, mewn perthynas â phenodi
unigolion i swydd y Cadeirydd neu’r Is-gadeirydd, o dan y telerau a osodwyd
yn Rheolau Sefydlog y Gorfforaeth.
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2.4

Adolygu dyddiadau penodi aelodau’n rheolaidd a chynnig cyngor ar fesurau
cynllunio olyniaeth priodol i sicrhau ansawdd a dilyniant parhaus o ran
arwain.

2.5

Cynnig cyngor ar ganlyniadau adolygiadau effeithiolrwydd y Bwrdd a rheoli
perfformiad blynyddol, a’u hadolygu, a gwneud argymhellion priodol i
gefnogi gwelliant parhaus o fewn llywodraethu.

2.6

Ystyried ymgynghoriadau allanol ar faterion llywodraethu a gwneud
argymhellion i’r Bwrdd ar ymateb y Gorfforaeth.

2.7

Adolygu unrhyw sylwadau/argymhellion mewn perthynas â llywodraethu
sy’n deillio o adolygiad mewnol neu allanol y coleg, a gwneud argymhellion
i’r Bwrdd ynghylch camau gofynnol, lle fo’n briodol.

2.8

Adolygu a gwneud argymhellion ar bolisïau Haen 1 perthnasol sy’n
gysylltiedig â materion llywodraethu ac aelodaeth.

3. Cyfrifoldebau Arolygol
3.1

Monitro proffil amrywiaeth y Bwrdd.

3.2

Monitro proffil sgiliau’r Bwrdd a’i bwyllgorau mewn perthynas ag aelodaeth
bresennol y Gorfforaeth.

3.3

Adolygu data presenoldeb y Gorfforaeth yn aml a gwneud unrhyw
argymhellion angenrheidiol.

3.4

Monitro datblygiad parhaus Llywodraethwr yn cynnwys cydymffurfiaeth â
gofynion hyfforddi gofynnol ar gyfer aelodau’r Gorfforaeth.

3.5

Monitro canllawiau a chyngor newydd ar faterion llywodraethu.

4. Materion Ychwanegol
4.1

Mae’r awdurdod i benodi aelodau i’r Gorfforaeth yn eistedd ar ysgwyddau’r
Bwrdd ar y cyfan, ond o ran ystyried penodi, mae’n rhaid i’r Bwrdd ystyried
cyngor y pwyllgor hwn.

4.2

Dim ond fel y dirprwywyd yn benodol iddo gan y Bwrdd y mae gan y
pwyllgor gyfrifoldeb gweithredol.

4.3

Bydd y pwyllgor yn ymdrin ag unrhyw fater arall y cyfeirir ato gan y Bwrdd.

4.4

Bydd y Swyddog Llywodraethu yn gweithredu fel Clerc i'r Pwyllgor.

4.5

Bydd Cadeirydd y Pwyllgor yn cyflwyno adroddiadau rheolaidd ar
weithgareddau'r pwyllgor i'r Bwrdd.
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4.6

Bydd y Swyddog Llywodraethu 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 nesaf sydd wed’i drefnu, sy’n
cyfeirio’n uniongyrchol at unigolion y’u henwir.

4.7

Bydd y Cylch Gorchwyl hwn yn cael ei adolygu'n flynyddol.

Aelodaeth:

6
Yn cynnwys:

4x Llywodraethwr annibynnol
(yn cynnwys Cadeirydd y Gorfforaeth)
Pennaeth/Prif Weithredwr
1x Llywodraethwr Myfyriwr

Mae gan y pwyllgor hawl i gael cyngor annibynnol a phroffesiynol gan unigolion
nad ydynt yn aelodau sydd â phrofiad neu arbenigedd perthnasol, a sicrhau eu
presenoldeb yn ei gyfarfodydd.
Cworwm:

50% (3 aelod)

Amlder y cyfarfodydd:

Lleiafswm o dri bob blwyddyn fel sy’n ofynnol
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