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Annwyl Russell 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 4 Gorffennaf yn dilyn y sesiwn graffu ar 9 Mai.  
 
Rwy'n croesawu'r ffaith bod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau wedi cytuno i 
ymgymryd â rhagor o waith ar yr Economi Sylfaenol. Bydd y pwyslais ar gaffael i ddechrau. 
Rwy'n edrych ymlaen at glywed am waith y Pwyllgor yn y meysydd hyn, ac yn arbennig gan 
fod caffael sy'n canolbwyntio ar leoedd yn agwedd allweddol ar fy null ehangach o 
weithredu'r Economi Sylfaenol.  
 
Gwnaethoch holi am ein hymrwymiad o safbwynt llunio cynllun galluogi ar gyfer Economi 
Sylfaenol ac am amserlen gwaith o'r fath. Fy mlaenoriaeth ar hyn o bryd yw cyflawni mewn 
tri maes gweithgarwch penodol, ac nid llunio cynllun galluogi. Y meysydd hyn yw:     
 

 Profi a threialu arbrofion newydd a blaengar drwy Gronfa Her yr Economi Sylfaenol. 
 

 Datblygu cwmnïau lleol a sefydlog a'r 'canol coll' 
 

 Ehangu a datblygu arferion gorau a phrif ffrydio'r gwersi o ddulliau llwyddiannus o greu 
cyfoeth yn lleol. Cydweithio â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, gan ganolbwyntio i 
ddechrau ar ehangu cadwyni cyflenwi lleol a chadarn ym maes caffael cyhoeddus.  
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Mae'r tri maes hyn, ynghyd â'm Bwrdd Cynghori ar yr Economi Sylfaenol, yn gosod y 
sylfeini posibl ar gyfer datblygu cynllun galluogi. Gallai'r gwaith yma ehangu a bydd yn 
seiliedig ar dystiolaeth a chasgliadau o'r tri maes gwaith hyn a'r gymuned ymarfer y mae'r 
Bwrdd a'r Gronfa yn anelu at ei sefydlu. Nid wyf, fodd bynnag, yn pennu amserlen bendant 
ar gyfer hyn gan mai'r flaenoriaeth gyntaf yw cyflawni a phrofi ymyriadau yn y meysydd a 
nodir uchod.  
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