
 

 

 

Ken Skates AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

Dafydd Elis-Thomas AC 

y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon 

 

14 Tachwedd 2017 

Annwyl Ysgrifennydd y Cabinet, ac annwyl Weinidog 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 

Fel y gwyddoch, mae cylch gwaith y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 

Chwaraeon yn cwmpasu ‘iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a 

llesiant pobl Cymru’. 

Oherwydd i’r Cabinet gael ei ad-drefnu ar 3 Tachwedd, ni fu’n bosibl trefnu amser 

cyfleus cyn y dyddiad terfyn i chi ddod i’r Pwyllgor i roi tystiolaeth mewn cysylltiad 

â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19. Felly, mae’r Pwyllgor 

wedi gofyn i mi ofyn am wybodaeth ysgrifenedig gennych. 

Byddwn yn ddiolchgar o gael gwybodaeth am y materion cyllidebol a amlygir yn 

Atodiad 1 i’r llythyr hwn. Byddai o gymorth pe bai eich ymateb i’r materion hyn yn 

cyrraedd y Pwyllgor erbyn dydd Iau 23 Tachwedd.   

Yn gywir 

 

Dai Lloyd AC/AM 

Cadeirydd/Chair  

  



Atodiad 1 

Cais gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon am wybodaeth gan 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth a chan y Gweinidog 

Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon er mwyn llywio’r gwaith o graffu ar gyllideb 

ddrafft 2018-19. 

 

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 Iechyd 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? 

2. Cafwyd eglurhad o gylch gwaith Chwaraeon Cymru gan y Gweinidog blaenorol â 

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 i 

Chwaraeon Cymru?  

 A oes gan y Gweinidog yr un weledigaeth ar gyfer Chwaraeon Cymru? 

 

3. Nododd y Gweinidog blaenorol ofyniad i Chwaraeon Cymru ac Iechyd 

Cyhoeddus Cymru gydweithio i gyflawni’r ymrwymiad i gynyddu lefelau 

gweithgaredd corfforol yn sylweddol: 

 

 A fydd hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r Llywodraeth?  

 Os felly, sut y bydd y ddau bortffolio yn cael eu halinio yn y Llywodraeth er 

mwyn cyflawni’r amcanion hyn? 

 

4. Mae Llywodraeth Cymru wedi diogelu cyllid adnoddau chwaraeon a 

gweithgareddau corfforol yn gyffredinol ar ei lefel bresennol (£22.3 miliwn), ond 

os yw Llywodraeth Cymru o ddifrif am yr agenda ataliol, oni ddylai fod gan 

weithgaredd corfforol flaenoriaeth uwch o ran cyllid? 

 

hhttp://senedd.cynulliad.cymru/documents/s68261/Papur%201%20-%20Tystiolaeth%20gan%20Ysgrifennydd%20y%20Cabinet%20dros%20Iechyd%20Llesiant%20a%20Chwaraeon.pdf


5. Pa gyfran o gyllid chwaraeon a gweithgaredd corfforol sy’n cael ei neilltuo ar 

gyfer cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol plant a phobl ifanc, ac a yw hyn yn 

sylweddol wahanol o’i chymharu â blynyddoedd blaenorol? 

 

6. Gofynnwyd i Chwaraeon Cymru ddatblygu dull newydd ar gyfer gweithgaredd 

corfforol, gan dargedu cymunedau sy’n llai tebygol o fodloni canllawiau’r Prif 

Swyddog Meddygol. Nid oes cynnydd yng nghyllideb adnoddau Chwaraeon Cymru 

ar gyfer 2018-19: 

 

 Pa mor hyderus yw’r Gweinidog fod gan Chwaraeon Cymru'r capasiti i gyflawni 

hyn? 

 A gaiff effeithiolrwydd a gwerth am arian eu gwerthuso o ran y ffordd y 

rhoddir y dull newydd ei roi ar waith?  

 Beth fydd cyfraniad Iechyd Cyhoeddus Cymru i’r dull newydd hwn? 

 

7. Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru wrth y Pwyllgor fod awdurdodau lleol wedi 

ymateb i’r pwysau ariannol trwy flaenoriaethu gwasanaethau statudol, yn aml ar 

draul gwasanaethau anstatudol megis canolfannau hamdden sydd â rôl ataliol: 

 A yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud unrhyw asesiad o effaith y toriadau i 

ganolfannau gwasanaethau hamdden cymunedol ar lefelau gweithgaredd 

corfforol? 

 Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu lliniaru hyn? 


