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Grid Gweithredu ym mis Ionawr 2015 
 

Cyngor Adnewyddu’r Economi 

Camau gweithredu yn deillio o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Hydref 2014 

Cyfeirnod 
yn y 

Nodiadau 
Cam Gweithredu Cynnydd Gweithredu Pellach Statws 

2.0 Swyddogion i drefnu bod y Papur a 
gyflwynwyd i’r Cyngor sy’n dwyn y teitl 
‘Climate Change Policy Costs and Energy 
Intensive Industry’ yn cael ei rannu gydag 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru a bod 
cyfarfod yn cael ei drefnu rhwng Prif 
Weinidog Cymru, dirprwyaeth o Gyngor 
Adnewyddu’r Economi ac Ysgrifennydd 
Gwladol Cymru i drafod effaith prisiau ynni 
ar ddiwydiannau sy’n defnyddio llawer o 
ynni. 

Papur wedi’i rannu gydag 
Ysgrifennydd Gwladol 
Cymru. Cynhaliwyd cyfarfod 
rhwng Gweinidog yr 
Economi, Gwyddoniaeth a 
Thrafnidiaeth a dirprwyaeth o 
Gyngor Adnewyddu’r 
Economi ac Ysgrifennydd 
Gwladol Cymru ar 10 
Tachwedd 2014. 

Roedd y ddirprwyaeth o 
Gyngor Adfywio’r Economi’n 
pwyso ar YGC i sicrhau y 
byddai Datganiad yr Hydref yn 
cyflawni’r ymrwymiadau a 
wnaed gan y Canghellor 
ynglŷn â phecynnau ynni. Y 
pwynt gweithredu dilynol yw y 
bydd Llywodraeth y DU yn 
pwyso i gael Cliriad Cymorth y 
Wladwriaeth ac y bydd y 
pecynnau’n cael eu rhoi ar 
waith cyn gynted â phosibl  
wedi hynny a pheidio â 
disgwyl tan 2016 fel a 
fwriadwyd. 

 

3.2 Y Gweinidog Cyllid a Busnes y 
Llywodraeth i gael ei hysbysu ynghylch 
sylwadau Martin Mansfield am drosi 
Cyfarwyddebau Caffael yr UE yn eu hystyr 
ehangaf i gwmpasu gweithwyr difreintiedig 
a’r cyfle i ddefnyddio Bil Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) fel 
cyfrwng ar gyfer caffael cynaliadwy.  

Anfonwyd llythyr gan y 
Weinidog yr Economi, 
Gwyddoniaeth a 
Thrafnidiaeth ar 16 Hydref 

Mae arfer caffael Llywodraeth 
Cymru yn golygu defnyddio’r 
dull SQuID ar gyfer y cam 
cyn-gymhwyso, gan 
ddefnyddio dull ar sail risg 
sy’n gymesur, gan ofyn am 
ddwy flynedd o gyfrifon y 
cwmni dim ond pan fo hynny’n 
gwbl angenrheidiol. 
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4.0 Swyddogion i roi’r wybodaeth ddiweddaraf 
i’r Cyngor ynghylch y gwaith ar liniaru 
effaith y diwygiadau lles. 

Yr wybodaeth ddiweddaraf i 
gael ei rhoi i’r Cyngor fel y 
bo’n briodol. 

 Parhaus 

5.15 Swyddogion i drefnu bod cyfarfod yn cael 
ei gynnal rhwng rhai aelodau o’r Cyngor a 
Jonathan Price i drafod y gwaith ar 
ddangosyddion economaidd.. 

Cyfarfodydd wedi’u cynnal 
gydag Aelodau o’r Cyngor. 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am 
y cynnydd i gael ei darparu i 
gyfarfod y Cyngor ym mis 
Chwefror. 

Wedi’i gau 

6.4 Commerce Cymru i roi eu haelodaeth o’r 
gweithgor er mwyn cytuno’n ffurfiol ar 
hynny. 

Aelodaeth Commerce Cymru 
wedi dod i law.  Cyfarfod 
cyntaf y grŵp wedi’i aildrefnu 
i gael ei gynnal ar 25 
Tachwedd 2014 

Cylch Gorchwyl drafft i gael ei 
gytuno a’i nodi yng nghyfarfod 
y Cyngor ym mis Chwefror.   

Parhaus 

7.7 Swyddogion i ddosbarthu manylion cyswllt 
James Price i aelodau’r Cyngor. 

I gael eu dosbarthu ynghyd â 
rhestr wedi’i diweddaru o’r 
Uwch Swyddogion 
Enwebedig.   

Wedi’i gyflawni. Wedi’i gau 

7.17 Swyddog i gomisiynu papur ar sgiliau, yr 
adferiad a thwf i’w gyflwyno a’i drafod yng 
nghyfarfod nesaf Cyngor Adnewyddu’r 
Economi ym mis Chwefror. 

Papur wedi’i gomisiynu. Ar yr agenda ar gyfer cyfarfod 
y Cyngor ym mis Chwefror. 
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3.14 Cymeradwyodd y Cyngor ystyriaethau A i I 
ac y dylai Swyddogion fwrw ymlaen â’r 
cynigion yn y ddogfen Ffyrdd o Weithio.   
Byddant yn cyflwyno’r wybodaeth 
ddiweddaraf yng nghyfarfod nesaf y 
Cyngor, yn cynnwys y Cylch Gorchwyl 
diwygiedig ar gyfer y Gweithgor. 

Diweddariad llafar ar yr 
agenda ar gyfer cyfarfod y 
Cyngor ym mis Hydref. 

Ers cyfarfod mis Hydref 
cytunwyd ar Aelodaeth y 
gweithgor ac mae'r Cylch 
Gorchwyl wedi'i gyhoeddi fel 
papur i’w nodi ar gyfer 
cyfarfod y Cyngor ym mis 
Chwefror.   

Wedi’i 
gwblhau 

6.12 Yn dilyn y pwynt am fwy o hyblygrwydd i 
fusnesau bach cytunodd y Gweinidog 
Cyllid i edrych eto ar y gofyniad i ddarparu 
cyfrifon tair blynedd. 

Mater dan ystyriaeth ar hyn o 
bryd. 

Mae arfer caffael Llywodraeth 
Cymru yn golygu defnyddio’r 
dull SQuID ar gyfer y cam 
cyn-gymhwyso, gan 
ddefnyddio dull ar sail risg 
sy’n gymesur, gan ofyn am 
ddwy flynedd o gyfrifon y 
cwmni dim ond pan fo hynny’n 
gwbl angenrheidiol. 

Wedi’i 
gwblhau 

7.2 Darparu papur i’w nodi yng nghyfarfod 
nesaf y Cyngor ar rôl yr Adran Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn yr 
economi. 

Papur i’w nodi ar yr agenda 
ar gyfer cyfarfod y Cyngor 
ym mis Hydref. 

 Wedi’i 
gwblhau 

7.4 Swyddogion i drefnu i’r gweithgor gael 
trafodaeth ar y sefyllfa gyfredol mewn 
perthynas â diwydiannau sy’n defnyddio 
llawer o ynni ac opsiynau posibl ar gyfer 
gwella eu gallu i gystadlu. 

Y Gweithgor i ystyried ar ôl ei 
gyfansoddi’n ffurfiol.   

Mae Prisiau Ynni yn eitem 
i’w thrafod ar yr agenda ar 
gyfer cyfarfod y Cyngor ym 
mis Hydref. 
Cyf 2.0 yn y nodiadau Drafft 
o gyfarfod mis Hydref.  
Cyfarfod wedi’i gynnal 
gydag YGC ar 10 Tachwedd 
2014. 

Wedi’i 
gwblhau 
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1.4 Effaith Diwygio Lles ar economi Cymru i 
fod yn eitem ar agenda cyfarfod nesaf y 
Cyngor. 

Papur ar yr agenda ar gyfer 
cyfarfod y Cyngor ym mis 
Hydref. 

 Wedi’i 
gwblhau 

3.13 ‘Trafodaeth ‘cyflwr y genedl’ i fod yn eitem 
sefydlog ar yr agenda ym mhob cyfarfod 
Cyngor yn y dyfodol. 

Eitem ar yr agenda ar gyfer 
cyfarfod y Cyngor ym mis 
Hydref. 

Nodwyd fel eitem sefydlog ar 
gyfer pob agenda’r Cyngor. 

Wedi’i 
gwblhau 

 
 

Diweddariad ar Gamau gweithredu yn deillio o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Chwefror 2014 

Cyfeirnod 
yn y 

Nodiadau 
Cam Gweithredu Cynnydd Gweithredu Pellach Statws 

2.3 Aelodau’r Cyngor i roi eu sylwadau 
ysgrifenedig am strwythur y Cyngor i 
Tracey Burke. 

Papur i’w drafod ar yr agenda 
ar gyfer cyfarfod y Cyngor 
ym mis Mehefin. 

Caiff y dull gweithredu 
cytunedig ynghylch dyfodol 
cyfarfodydd y Cyngor a’i 
aelodaeth ei gynnwys yn y 
Cynllun Busnes diwygiedig. 

Wedi’i 
gwblhau 

4.9 Paul Byard i ddarparu rhestr o fesurau (y 
mae EEF yn teimlo y byddant yn dechrau 
lleddfu effaith prisiau trydan diwydiannol 
cymharol uchel y DU) i Tracey Burke er 
mwyn ei dosbarthu i aelodau’r Cyngor.  
Llywodraeth Cymru i’w hystyried ac i 
ymateb. 
 

Cafwyd gwybodaeth ac fe’i 
dosbarthwyd i’r Partneriaid 
Cymdeithasol. Mae 
swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn adolygu ac yn 
coladu ymateb traws 
bortffolio 

Ymateb wedi’i anfon ar 28 Mai 
2014. 
 

Wedi’i 
gwblhau 

4.10 Martin Mansfield i rannu gwaith ymchwil 
TUC ynghylch cyflogaeth a diwydiannau 

Cafwyd gwybodaeth ‘Twf 
Gwyrdd – Dim Troi’n Ôl’ ac 

Adroddiad wedi dod i law.  Fe’i 
dosbarthwyd i aelodau’r 

Wedi’i 
gwblhau 
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sy’n defnyddio llawer o ynni gyda 
swyddogion. 

fe’i dosbarthwyd i’r 
swyddogion, a bydd yr 
adroddiad llawn yn cael ei 
ddarparu gan TUC Cymru 
pan fydd ar gael.  

Cyngor ar 11 Medi. 

 


