
Crynodeb o Benderfyniadau a Chamau Gweithredu 

Cyd-bwyllgor Gweithredol Cyngor Partneriaeth y Gweithlu           

Dydd Mercher 18 Mawrth 2020 - 10:00-10:30am - Parc Cathays 2 - Caerdydd 

Eitem  Penderfyniad/Cam gweithredu  

1. Gweinyddiaeth y 
Cyfarfod  

Penderfyniad Cytunodd yr aelodau i fwrw 
ymlaen â'r cyfarfod gan 
dderbyn dirprwyon o ganlyniad i 
COVID-19. Judith Cole i 
Gadeirio. 

 Penderfyniad Cytunodd yr aelodau i fwrw 
ymlaen ag agenda ddiwygiedig i 
drafod COVID-19 a'r 
goblygiadau ar gyfer trefniadau 
Cyngor Partneriaeth y Gweithlu 
a'r Cyd-bwyllgor Gweithredol yn 
y dyfodol. 

2. COVID-19  Penderfyniad Cais am safbwyntiau'r Aelodau, 
y prif bwyntiau a materion 
mewn ymateb i COVID-19 yn 
ysgrifenedig erbyn 20 Mawrth 
2020, y Cyd-ysgrifenyddiaeth 
i'w casglu a'u hanfon at yr holl 
aelodau er mwyn paratoi ar 
gyfer cyfarfod Cyngor 
Partneriaeth y Gweithlu ar 25 
Mawrth 2020.  

 Cam gweithredu Safbwyntiau'r aelodau a 
materion mewn ymateb i 
COVID-19 i'w casglu a'u 
cyflwyno'n ysgrifenedig, wedi'u 
cydlynu gan TUC Cymru ar 
gyfer Ochr yr Undebau Llafur a 
CLlLC ar gyfer Ochr y 
Cyflogwyr, i'w hanfon at Mark 
Lewis yn y Cyd-
ysgrifenyddiaeth erbyn dydd 
Gwener 20 Mawrth. Y Cyd-
ysgrifenyddiaeth i'w casglu a'u 
hanfon at yr holl aelodau ddydd 
Llun 23 Mawrth 2020. 

 Cam gweithredu Cytunodd Llywodraeth Cymru i 
ddarparu nodyn i gadarnhau pa 
sianeli cyfathrebu y dylid eu 
defnyddio mewn perthynas â 
COVID-19. 

3. Cyfarfod 
Arbennig Cyngor 
Partneriaeth y 

Penderfyniad Cytunodd aelodau ar yr agenda 
ddiwygiedig ar gyfer cyfarfod 



Gweithlu ar 25 
Mawrth 2020 - 
Trefniadau 

Cyngor Partneriaeth y Gweithlu 
ar 25 Mawrth 2020 

 Penderfyniad Cytunodd aelodau i gynnal 
cyfarfod telegynadledda gyda 
llai o gynrychiolwyr yng 
nghyfarfod y Cyngor ar 25 
Mawrth. 
 
 
 

 Penderfyniad Cytunodd aelodau y bydd holl 
faterion cyfathrebu Cyngor 
Partneriaeth y Gweithlu yn cael 
eu rheoli drwy aelodau'r Cyd-
bwyllgor Gweithredol. 

 Penderfyniad Gofynnodd yr aelodau i nodyn 
o'r cyfarfod gael ei anfon y 
prynhawn hwnnw. 

 Cam gweithredu Y Cyd-ysgrifenyddiaeth i 
ddiwygio'r agenda a'r trefniadau 
ar gyfer cyfarfod Cyngor 
Partneriaeth y Gweithlu ar 25 
Mawrth. 

 Cam gweithredu Aelodau'r Cyd-bwyllgor 
Gweithredol i enwebu tri 
chynrychiolydd i gymryd rhan 
yng nghyfarfod telegynadledda 
Cyngor Partneriaeth y Gweithlu 
ar 25 Mawrth 2020 ar gyfer pob 
partner cymdeithasol; Rhowch 
wybod i Mark Lewis pwy rydych 
yn eu henwebu, neu am unrhyw 
newidiadau i'r rheini a nodwyd 
yn y cyfarfod. 

 Cam gweithredu Aelodau'r Cyd-bwyllgor 
Gweithredol i roi gwybod i 
aelodau Cyngor Partneriaeth y 
Gweithlu sydd yn eu hetholaeth 
beth yw trefniadau newydd y 
cyfarfod gan sicrhau bod eu 
safbwyntiau yn cael eu 
cynrychioli yng nghyfarfod y 
Cyngor. 

 Cam gweithredu Jo Salway i adolygu'r 

drafodaeth a gafwyd yn y 

cyfarfod gyda Shavanah Taj 



 Cam gweithredu Y Cyd-ysgrifenyddiaeth i baratoi 
nodyn am y cyfarfod i'w 
gylchredeg ar unwaith 

  

 


