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Rhagfyr 1999

Annwyl Cynog

YSTYRIAETH Y PWYLLGOR DATBLYGU ECONOMAIDD O ADRODDIAD DRAFFT Y 
PWYLLGOR ADDYSG A HYFFORDDIANT AR ÔL 16 OED AR Y 
GRP GWEITHREDU ADDYSG A HYFFORDDIANT (ETAG)



Ysgrifennais atoch ar 19 Hydref, gan nodi sylwadau’r Pwyllgor Datblygu Economaidd am yr 
argymhellion a gafwyd yn adroddiad ETAG. Mae’r Pwyllgor bellach wedi cael cyfle i ystyried y 
cynigion eto, yn sgil canlyniad ystyriaeth bellach eich Pwyllgor o’r adroddiad, ac mae’n bleser 
gennyf allu trosglwyddo canlyniad y drafodaeth honno i chi.

Yn gyntaf, rhaid i mi ddweud fod y Pwyllgor yn croesawu’r cyfle i weithredu yngln â gwaith 
menter y CHM ac mae’n cynnig ei gynnwys yn ein hadolygiad o ddatblygiad busnes.

Serch hynny, mae’r Pwyllgor yn dal i fod yn bryderus ynghylch safle ETAG o ran Strategaeth 
Datblygu Economaidd Genedlaethol (NEDS) a’r rhaglenni cronfeydd strwythurol. Byddwch yn 
cofio fy mod wedi pwysleisio yn fy llythyr diwethaf mai dyma’r pwnc canolog i hanu o 
drafodaeth gyntaf y Pwyllgor. Fel y gwyddoch, cynigion ETAG fydd un o’r prif ddulliau 
gweithredu ar gyfer yr NEDS. Mae’n bwysig felly fod y Strategaeth hon yn bwydo sail nodi a 
chyflwyno medrau yn y dyfodol. Byddwn yn gwahodd Tom Middlehurst i siarad â’r Pwyllgor yn 
y dyfodol agos i drafod nifer o faterion yn ymwneud ag ETAG, gan gynnwys rôl y pwyllgorau 
rhanbarth, ac mae’n sir gennyf y bydd aelodau yn mynegi eu barn yn glir am y berthynas rhwng 
ETAG a’r NEDS yn ystod y drafodaeth honno.

 

Yn olaf, yn y cyd-destun hwn hoffwn ychwanegu fod y Pwyllgor yn croesawu sefydlu’r Tasglu 
Medrau yn fawr iawn ac y bydd yn cymryd diddordeb mawr yn ei waith. Felly byddwn yn 
ddiolchgar iawn petaech yn rhoi gwybodaeth gyson i mi am y datblygiadau a wneir yn y maes 
hwn.
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