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ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR

22 Mai 2019

Adroddiad gan: Rheolwr Gyfarwyddwr GwE a Chyfarwyddwr Arweiniol GwE / Cadeirydd y 

Bwrdd Rheoli 

Pwnc: Cynllun Busnes Lefel 1 - 2019-2020 

1.0    Pwrpas yr Adroddiad

1.1 Cyflwyno'r Cynllun Busnes Lefel 1 ar gyfer 2019-2020 i'r Cyd-bwyllgor eu cymeradwyo. 

2.0 Cefndir

2.1 Mae'r cynllun busnes rhanbarthol yn nodi’r meysydd blaenoriaeth ar gyfer gwelliant ar 

draws y rhanbarth.  Mae’r amcanion strategol a’r blaenoriaethau gwella ar gyfer 2019-20 

eisoes wedi cael eu cymeradwyo gan Fwrdd Rheoli a Chydbwyllgor GwE.  Mae’r ddogfen 

ynghlwm yn manylu ar y gweithredu a’r mesurau cynnydd am y flwyddyn.   

3.0 Ystyriaethau

3.1 Mae'r cynllun busnes yn cyd-fynd ag Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl  

(Llywodraeth Cymru), ac yn adlewyrchu’r blaenoriaethau rhanbarthol a chenedlaethol 

presennol:  

1. Datblygu proffesiwn addysg o safon uchel 

2. Arweinwyr sy'n ysbrydoli ac sy'n cydweithio i godi safonau 

3. Ysgolion cryf a chynhwysol sydd wedi ymrwymo i sicrhau rhagoriaeth, tegwch a lles 

4. Trefniadau asesu, gwerthuso ac atebolrwydd cadarn i ategu system hunanwella. 
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5. Cwricwlwm trawsnewidiol 

6. Busnes

Mae’r blaenoriaethau a’r meysydd sydd angen eu datblygu ar gyfer 2019-20 wedi eu 
hadnabod o’r drefn hunan arfarnu a thrwy ymgynghori â phenaethiaid a’r awdurdodau lleol.

3.3. Mae Fframwaith Cynllunio Busnes GwE yn sicrhau eglurder a chytgord strategol wrth 

gyflawni blaenoriaethau yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. 

3.4 Mae'r cynllun busnes rhanbarthol yn gosod allan y blaenoriaethau ar draws y rhanbarth.   

Mae'r rhain ar Lefel 1, a chyfrifoldeb y Rheolwr Gyfarwyddwr yw eu cyflawni.  Yn y pen 

draw, y Cyd-bwyllgor sy’n gyfrifol am gyflawni yn erbyn y blaenoriaethau.  

3.5 Mae cynlluniau Lefel 2 a 3 yn eistedd o dan y cynllun Lefel 1, ac ynddynt mae gwybodaeth 

fanylach ynghylch blaenoriaethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae cynlluniau Lefel 2 a 

3 yn rhoi manylion ynghylch y camau gweithredu, yr allbynnau a'r meini prawf llwyddiant i'w 

cyflawni.  Mae'r fframwaith cynllunio busnes ar lefel 3 a ddatblygwyd yn sicrhau 

atebolrwydd, ac yn cynnig strwythur i fonitro cynnydd yn effeithiol. 

3.6 Adroddir am gynnydd yn erbyn y cynllun busnes bob chwarter mewn cyfarfodydd Cyd-

bwyllgor yn y dyfodol. 

4.0    Argymhellion

4.1 Gofynnir i'r Cyd-bwyllgor gymeradwyo cynllun ar gyfer 2019-20. 

5.0 Goblygiadau Ariannol

5.1 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r adroddiad hwn. Bydd GwE yn gweithredu 

oddi mewn i'r adnoddau ariannol presennol.  

  

6.0    Effaith ar Gydraddoldeb

6.1 Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn. 

7.0 Goblygiadau Personél

7.1 Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn. 
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8.0 Ymgynghori sydd wedi digwydd

8.1 Grwpiau Defnyddwyr GwE, Byrddau Ansawdd Sirol, Fforymau Strategol Penaethiaid, Bwrdd 

Rheoli GwE a Chydbwyllgor GwE.  

9.0    Atodiadau

9.1    Atodiad 1 – Cynllun Busnes Lefel 1 – 2019-20.  

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL

Swyddog Monitro:

Mae cymeradwyo a monitro Cynllun Busnes blynyddol yn un o swyddogaethau penodol y 
Cydbwyllgor.  Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.

Swyddog Cyllid Statudol:

Rwy'n gwerthfawrogi'r Cynllun Busnes, sy'n nodi cyfrifoldeb clir am weithrediad priodol ym meysydd 
busnes, risg, a gwerth am arian, ymhlith eraill.  Mae paragraff 5 o’r adroddiad blaen yn datgan bydd 
GwE yn ariannu unrhyw oblygiadau ariannol sy’n deillio o'r Cynllun Busnes o fewn ei gyllideb 
gyfredol.  Bydd yn heriol i GwE weithredu pob agwedd o’i Gynllun Busnes, tra hefyd yn gwireddu 
arbedion gwerth £206,485.  Fodd bynnag, bydd raid i’r adolygiad o strwythur, ayb, wynebu’r holl 
anghenion busnes yng nghyd-destun y cyfyngiadau ariannol anorfod.
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