
 

AGENDA 

Grŵp Cyflenwi Strategol Adnoddau Dynol 
Dyddiad: Dydd Gwener 12 Ionawr 2018 

Lleoliad: Swyddfa Trivallis 
Tŷ Pennant, Stryd y Felin, Pontypridd CF37 2SW 

 

Edrychwn ymlaen yn fawr at gynnal cyfarfod cyntaf y Grŵp Cyflenwi Adnoddau Dynol Strategol ym mis 

Ionawr. Yn y cyfarfod hwn byddwn yn ymrwymo i gyflwyno cynllun gwaith a gytunwyd i helpu cyflawni 

gweledigaeth Gorwelion Tai CHC sy'n gofyn cwestiynau am ein sgiliau, diwylliant a brandio ar gyfer y 

dyfodol. 

Gofynnir i chi ddarllen gweledigaeth Gorwelion Tai a Chynllun Corfforaethol CHC cyn y cyfarfod. Siaradwch 

gyda'ch Prif Swyddog Gweithredol am yr heriau a deimlant sy'n deillio o Gorwelion Tai a meddwl sut y 

gallwn ni fel swyddogion arweiniol Adnoddau Dynol helpu i ateb yr her honno ar draws y sector. 

10:00 – 10.30 Croeso a Chyflwyniadau, Disgwyliadau a Sesiwn Dod i'ch Adnabod 

Maxine Wiseman a Caroline Belasco, Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Grŵp Cyflenwi 

10.30 – 11.30 Gorwelion Tai – Aaron Hill, Cyfarwyddydd Cynorthwyol Polisi a Materion Cyhoeddus CHC 

Gosod y Llwyfan, Grwpiau Cyflenwi, Themâu Allweddol a Dynodi Blaenoriaethau ar gyfer y Grŵp 

11.30 – 12.00 Trafodaethau Grŵp - Integreiddio gyda'r swydd ddydd 

A yw'r blaenoriaethau hyn yn taro tant gyda'ch Cymdeithas Tai eich hun? Sut mae integreiddio'r gwaith 

yma i'ch swydd ddydd fel swyddog Adnoddau Dynol arweiniol, yn hytrach nag iddo fod yn dasg 

ychwanegol? Sut mae gwneud hyn yn brosiect ennill-ennill yn sicrhau eich bod yn cyfrannu a hefyd yn 

ennill? 

12:00 – 13:00 Cynllunio gweithredu Gorwelion Tai yn dynodi amcanion CAMPUS i sefydlu cynllun gwaith 

grŵp cyflenwi 

13:00 – 13:30 Cinio 

13:30 – 14:.00 Ian Thomas – Prif Weithredydd, Trivallis 

Mae Ian newydd ymuno â Trivallis. Mae ganddo dros 28 mlynedd o brofiad yn gweithredu o fewn y 

sectorau iechyd, gofal cymdeithasol, addysg a thai ac yn fwyaf diweddar roedd yn Brif Weithredydd Age 

Cymru. Felly ar ôl bod yn y swydd am fis yn unig, beth mae'n ei deimlo yw gwerth Adnoddau Dynol i fusnes? 

Pa mor bwysig yw'r berthynas rhwng Adnoddau Dynol, y Prif Weithredydd a'r Bwrdd? Beth allwn ni ei 

wneud i helpu gwella ein perthynas a'n dylanwad ar y Bwrdd a thimau Arweinyddiaeth i alluogi Adnoddau 

Dynol i fod yn ganolog yn y strategaeth? 

14:00 – 15:00 Ymrwymiadau Cynllun Gwaith, cynllunio amserlen, cyfathrebu a chyfarfodydd y dyfodol 



 

15:00 – 15:15 Cynhadledd Adnoddau Dynol a Dysgu & Datblygu 

15:15 Cau sesiwn 


