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ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR  

12 TACHWEDD 2015 

 

Adroddiad gan: Rheolwr Gyfarwyddwr GwE & Cyfarwyddwr Arweiniol / Cadeirydd Bwrdd Rheoli  

GwE 

Pwnc:   Cynllun Busnes 2015-18 

 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad  

1.1   Cyflwyno Cynllun Busnes 2015-18. 

 

2.0  Cefndir  

2.1  Mae’r cynllun busnes yn nodi ein gweledigaeth, ein nodau a’n blaenoriaethau gweithredu 

am dair blynedd ar draws y rhanbarth.  

3.0 Materion i’w hystyried  

3.1 Manylir hefyd ar ddulliau mesur y deilliannau a’r cerrig milltir allweddol er mwyn mesur cynnydd.  

3.2 Mae ffrydiau gwaith manwl ar waith ar gyfer pob blaenoriaeth yn 2015/16 ac yn  
atodiad i’r Cynllun Busnes.  Mae’r ffrydiau gwaith yn adnabod y camau gweithredu, y cyfrifoldeb 
arweiniol a’r cyfrifoldeb monitro o fewn GwE.  
 
3.3 Mae ffrydiau gwaith unigol hefyd ar waith ar gyfer y canlynol, a gydlynir yn rhanbarthol gan 
Gyfarwyddwyr yr AALl trwy gyfrwng y  strwythur rhwydwaith rhanbarthol: 

Cymorth AD Arbenigol  
Y Cyfnod Sylfaen  
Hyfforddiant a Chymorth Llywodraethwyr  
Grant y Gymraeg mewn Addysg / Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg  
Llwybrau Dysgu 14-19  
Strategaeth TGCh Ranbarthol  
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3.4 Adroddir am gynnydd yn erbyn y Cynllun Busnes mewn cyfarfodydd Cyd-bwyllgor yn y 

dyfodol  

 

4.0 Argymhellion  

4.1 Gofynnir i’r Cyd-bwyllgor gymeradwyo Cynllun Busnes 2015-18. 

 

5.0  Goblygiadau ariannol  

5.1  Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r adroddiad hwn  

 

6.0  Effaith o ran cydraddoldeb  

6.1  Nid oes unrhyw oblygiadau newydd o ran cydraddoldeb yn codi o’r adroddiad hwn  

 

7.0  Goblygiadau Personél  

7.1  Nid oes unrhyw oblygiadau newydd o ran personél yn codi o’r adroddiad hwn  

 

8.0  Ymgynghori a wnaed  

8.1  Ymgynghorwyd â Bwrdd Rheoli a Bwrdd Ymgynghorol GwE yn ystod datblygu’r ddogfen hon 

  

9.0   Atodiadau  

9.1  Cynllun Busnes GwE 2015-18 

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL  
 
Swyddog Monitro:  
 
Rhoddir unrhyw sylwadau yn y cyfarfod. 
 
Swyddog Cyllid Statudol:  
 
Deallaf bydd unrhyw oblygiadau ariannol a gynhwysir yn y Cynllun Busnes yn cael ei ariannu o 
adnoddau presennol a / neu grantiau penodol.  Yn yr hinsawdd ariannol bresennol, dylai'r Cyd-
Bwyllgor nodi gallasai’r awdurdodau lleol sy’n ariannu’r gwasanaethau ofyn i Gwe adnabod arbedion 
effeithlonrwydd yn ystod 2015/16 a thu hwnt, a dylai unrhyw effaith ar y cynllun busnes gael ei 
amlinellu. 
 
 
 
 


