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ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR 

 22/09/2017 

 

Adroddiad gan:  Rheolwr Gyfarwyddwr GwE  

Testun:   Adroddiad cychwynnol i Gyd-Bwyllgor GwE ar berfformiad y rhanbarth   

 

 

1.0   Pwrpas yr Adroddiad 

1.1.  Cyflwyno gwybodaeth gynnar ar berfformiad diwedd cyfnod allweddol ar gyfer blwyddyn 

addysgol 2016/17.  

 

2.0  Cefndir ac Ystyriaethau 

2.1  Prif bwrpas yr adroddiad yw cyflwyno gwybodaeth gynnar ar berfformiad diwedd cyfnod  

allweddol ar gyfer blwyddyn addysgol 2016/2017.   

 

2.2  Pwysleisir mai gwybodaeth gychwynnol yn unig am ganlyniadau CA4 a rennir ac nad oes, hyd 

yma, fynediad at ddata cymharol a meincnodol ar gyfer unrhyw gyfnod allweddol.  Mae angen gofal 

wrth ystyried yr wybodaeth gan na fydd y dadansoddiad na'r cymariaethau yn cael eu cwblhau ar 

lefel genedlaethol tan tua throad y flwyddyn.   

 

2.3  Fodd bynnag, mae cael mynediad buan i'r math o wybodaeth a gynhwysir yn yr adroddiad, a 

chael cyfle i holi cwestiynau pellach, yn gyfraniad pwysig at y broses hunanarfarnu ac wrth ymateb i'r 

math o gwestiynau a restrir isod:   
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 Sut y mae perfformiad y rhanbarth yn cymharu â pherfformiad 2016?  

 Sut y mae perfformiad y rhanbarth yn cymharu â'r targedau a bennwyd ar gyfer 2017?  

 Sut y mae'r 6 awdurdod wedi perfformio?  

 A yw perfformiad ar draws y pynciau craidd yn debyg?  

 Ym mha agweddau y mae angen gwelliannau?  
 

3.0  Argymhellion 

3.1  Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad.  

 

4.0 Goblygiadau Ariannol 

4.1  Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r adroddiad hwn.  

 

5.0    Effaith ar Gydraddoldeb 

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

 

6.0    Goblygiadau Personél 

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

 

7.0  Ymgynghori sydd wedi digwydd 

7.1  Ymgynghorwyd â Bwrdd Rheoli GwE yn ystod datblygu’r ddogfen hon. 

 

8.0   Atodiadau 

8.1.  Adroddiad cychwynnol i Gyd-Bwyllgor GwE ar berfformiad y rhanbarth  

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

Swyddog Monitro: 

Dim i’w ychwanegu at yr adroddiad o safbwynt priodoldeb 

Swyddog Cyllid Statudol: 

Dim i’w ychwanegu at yr adroddiad o safbwynt priodoldeb ariannol  

 


