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Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 14 Tachwedd ata i ac at y Gweinidog Oiwylliant,
Twristiaeth a Chwaraeon ynghylch Cyllideb Odrafft Llywodraeth Cymru 2018-19. Rwyf am
ateb y cwestiynau a gawsom gennych.
1. Beth yw'r rhesymeg dros wahanu chwaraeon a gweithgaredd corfforol o iechyd y
cyhoedd eto, o gofio bod y papur tystiolaeth a gyflwynwyd ar gyfer y sesiwn graffu ar
y gyllideb gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
a'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant yn tynnu sylw at y ffaith i'r Llywodraeth
hon ddwyn chwaraeon ac iechyd y cyhoedd ynghyd oherwydd cyfraniad pwysig
chwaraeon i lefelau gweithgaredd corfforol?
Nid ydym yn credu bod iechyd, chwaraeon a gweithgaredd corfforol wedi'u gwahanu, er
gwaetha rhannu portffolios. Bydd chwaraeon yn dal i wneud cyfraniad arwyddocaol, ond
rhaid wrth ymateb ehangach a chydweithio ar draws y llywodraeth i gynyddu lefelau
gweithgarwch corfforol. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo ffyrdd o fwy a dewisiadau
iachach ac rydym yn gweithredu trwy ymyriadau i atal afiechyd, annog mwy o weithgarwch
corfforol er sicrhau llesiant cyffredinol gydol bywyd yn ogystal a mynd i'r afael a gordewdra
trwy amrywiaeth o bolis'iau, rhaglenni a deddfwriaeth.
2. Cafwyd eglurhad o gylch gwaith Chwaraeon Cymru gan y Gweinidog blaenorol a
chyfrifoldeb dros iechyd y cyhoedd a chwaraeon fis diwethaf:
•

A fydd y newid yn y portffolios gweinidogol yn cael effaith ar hyn, neu ar y
fframwaith canlyniadau newydd y rhoddwyd y cyfrifoldeb am ei ddatblygu
Chwaraeon Cymru?

• A oes gan y Gweinidog yr un weledigaeth ar gyfer Chwaraeon Cymru?
Ni fydd y newid yn y portffolios yn rhwystro nae yn cael effaith ddrwg ar y gwaith sy'n cael ei
wneud gan Chwaraeon Cymru nae ar ei fframwaith canlyniadau.
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