
ATODIAD 3 
 
YMCHWILIAD CRAFFU GWASANAETHAU CEFNOGOL ADDYSG 
CRAFFU CYNNAL 
 
Awgrymiadau ar gyfer cwestiynau:- 
 
1.  Model Busnes Cynnal 
 

 Disgrifiwch yr hyn y mae Cynnal yn eu wneud ac yn ei gynnig i ysgolion? Faint o 
ysgolion sydd yn defnyddio agweddau gwahanol o gynnig Cynnal a faint sydd yn 
mynd i lefydd eraill i chwilio am wasanaethau. 
 

 Disgrifiwch y model busnes yr ydych wedi ei etifeddu a beth ydych yn meddwl 
sydd angen ei newid neu ei wella 

 

 A yw’r Awdurdod yn hapus â chynnwys y Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda 
Chwmni Cynnal ar hyn o bryd ac a yw yn teimlo bod hynny’n cynnig gwerth am 
arian i’r Awdurdod? 

 

 Beth yw effaith denu incwm o siroedd eraill i gyllideb Cynnal? A yw o gymorth i 
ddarparu gwasanaethau yn y sir?  

 

 Beth am gostau craidd / canolog Cynnal – Beth yw graddfa y costau hynny ac a 
ydynt yn rhesymol o ddeall beth yw maint y corff? 

 

 Pa newidiadau sydd wedi bod yng nghyllideb Cynnal dros y 2/3 blynedd diwethaf 
– ar adeg pan y mae cyllidebau yn cyffredinol wedi bod o dan wasgfa? 

 

 Pe byddai’r Cyngor yn edrych ar fodel gwahanol ar gyfer darparu’r gwasanaethau 
hyn, beth fyddai’r opsiynau fyddai’n agored i’r Cyngor a beth fyddai manteision ac 
anfanteision hynny? 

 
2. Gwaith Datblygol / Arloesol 
 

 Beth yw trefniadau Cynnal ar gyfer sicrhau eu bod ar flaen y gâd o ran 
datblygiadau arloesol all gefnogi’r ysgolion? 
 

 Beth yw’r “gystadleuaeth” o ran cynnig datrusiadau Technoleg Gwybodaeth 
arloesol i ysgolion – Beth yw cost a natur y gwasanaethau hynny? 
 

 A fedrwch chi roi engraifft o ddatblygiad arloesol y mae Cynnal wedi ei hybu 
mewn ysgolion yn y 2/3 blynedd diwethaf? 

 

3. Cefnogaeth Is-adeiledd a chydweithio rhwng Cynnal â TG Canolog 
 

 Beth yw’r rhaniad cyfrifoldebau rhwng Cynnal â’r Uned Technoleg Gwybodaeth 
Ganolog o ran cefnogi’r rhwydwaith i ysgolion? 

 



 A yw’r rhaniad hynny’n gwbl eglur neu a oes achosion yn codi lle mae 
gwahaniaeth barn ar pwy sydd yn gyrfifol am beth? Lle mae’r mannau ansicr 
hynny os ydynt yn bodoli a sut mae materion yn cael eu datrys? Efo pwy mae 
ysgol yn cysylltu gyntaf a beth sy’n digwydd os yw yn dod I’r amlwg mai problem 
i’r corff arall yw hwnnw? 


