
Grid Gweithredu ar 30 Mai 2013 
 

Cyngor Adnewyddu'r Economi 
 

Camau gweithredu sy'n codi o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Ionawr 2013 
 

Rhif 
Cyfeirnod 
y 
Nodiadau

Cam Gweithredu Cynnydd Camau i'w cymryd Statws 

3.12 Martin Mansfield i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am waith y Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen ar Fudd i'r 
Gymuned yng nghyfarfod nesaf 
Cyngor Adnewyddu'r Economi. 

Y papur i nodi papurau wedi'u 
darparu ar gyfer cyfarfod heddiw 

Dim Wedi'i gau 

4.5 Swyddogion i drefnu cyfarfod â'r 
Ysgrifennydd Parhaol ac Uned 
Partneriaid Cymdeithasol Cymru. 
 

Cynhaliwyd y cyfarfod ar 25 Ebrill.
 

Dim Wedi'i gau 

4.6 Swyddogion yn yr Adran LlLaCh a'r 
Adran Gyllid i ystyried a ellid llunio 
rhestr gyflawn o brosiectau seilwaith 
mawr sydd yn yr arfaeth a'i darparu. 

 

 Papur i nodi i'w gyflwyno yng 
nghyfarfod heddiw – dan 
embargo tan ? 
 

Eitem bosibl ar gyfer 
agenda cyfarfod y Cyngor 
ym mis Hydref 

Yn parhau 

5.9 Swyddogion i ddosbarthu copi o'r 
datganiad i'r wasg ar y £11.5m 
ychwanegol o gyfalaf a ddyrannwyd.  
Swyddogion i roi nodyn diweddaru ar 
gynllun yr A465 i aelodau'r Cyngor. 

Dosbarthwyd gyda'r Grid 
Gweithredu  
 

Dim Wedi'i gau 

5.10  
Y wybodaeth ddiweddaraf am TENS-
T i fod yn eitem ar agenda cyfarfod 
nesaf y Cyngor 
 

Y papur i nodi bod papurau 
wedi'u darparu ar gyfer cyfarfod 
heddiw 
 

  

     



Camau gweithredu sy'n codi o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Ionawr 2013 
 

Rhif 
Cyfeirnod 
y 
Nodiadau

Cam Gweithredu Cynnydd Camau i'w cymryd Statws 

5.17 Swyddogion i edrych ar y trefniadau 
penodol ar gyfer trydaneiddio'r brif 
linell reilffordd ac adrodd yn ôl i 
Gyngor Adnewyddu'r Economi. 
 

Y papur i nodi bod papurau 
wedi'u darparu ar gyfer cyfarfod 
heddiw 
 

5.19 Papur ar safbwynt Llywodraeth 
Cymru o ran tollau Pont Hafren i'w 
ystyried gan y Cyngor. 
 

I'w drafod yng nghyfarfod heddiw 
o dan eitem saith ar yr agenda 

  

6.3 Papur ar rôl y lluoedd arfog fel 
sbardun economaidd yng Nghymru. 
 

Cytunodd y gweithgor, oherwydd 
amseriad penderfyniadau gan y 
Weinyddiaeth Amddiffyn, y câi'r 
papur hwn ei ohirio tan gyfarfod y 
Cyngor ym mis Hydref. 
 

Eitem ar agenda'r cyfarfod a 
gynhelir ym mis Hydref 

Yn parhau 

6.4 Papur ar sgiliau i'w ystyried yn y 
cyfarfod nesaf a fydd yn cynnwys 
materion cyfredol sy'n cael eu 
hystyried gan WESB megis addysg 
ôl-14, prentisiaethau, TGAU a'r 
cynnig i ddileu Safonau 
Galwedigaethol Cenedlaethol).  

I'w drafod yng nghyfarfod heddiw 
o dan eitem tri ar yr agenda. 

  

6.5 Papur yn rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i'r Cyngor am waith 
adolygiad Dylan Jones Evans o'r 
cyllid sydd ar gael i fusnesau yng 
Nghymru. 
 

I'w drafod yng nghyfarfod heddiw 
o dan eitem pump ar yr agenda 

  

 


