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Annwyl Delyth, 
 
Diolch am eich llythyr ar 28 Hydref ynglŷn ag ymchwiliad byr y Pwyllgor i effaith costau 
cynyddol, ac a ddysgwyd unrhyw wersi neu faterion eraill yn ymwneud â hyn yn ystod fy 
ymweliad diweddar â Seland Newydd. 
 
Er bod yr argyfwng costau byw yn fater allweddol sy'n wynebu'r sector, nid oedd yn 
ymddangos yn uniongyrchol yn fy ymweliad rhaglen a drefnwyd ychydig wythnosau ymlaen 
llaw. Diben fy ymweliad, yn ogystal â chefnogi tîm Rygbi Menywod Cymru, oedd archwilio 
rhai themâu cyffredin sy’n wynebu chwaraeon yn y ddwy wlad; chwaraeon menywod a 
merched, defnyddio chwaraeon ar gyfer diplomyddiaeth a chynyddu cyfranogiad mewn 
ardaloedd difreintiedig. 
 
Ar y pwynt olaf, cefais gyfarfod i drafod rhaglen Active Me – Kia Tū, sef un o argymhellion 
adroddiad diweddar eich Pwyllgor, ‘Sicrhau chwarae teg’. Roeddwn yn falch o gael y cyfle i 
drafod y rhaglen yn fanylach gyda Karen Laurie a Susan Glasgow, Ymgynghorydd Pobl 
Ifanc yn Chwaraeon Seland Newydd a Phrif Swyddog Gweithredol Variety, yr elusen blant. 
 
Cefais drosolwg o sut y cafodd polisïau a strategaethau'r rhaglen eu defnyddio ar draws 
Seland Newydd i roi cymorth ariannol tuag at offer chwaraeon a gwersi chwaraeon, er 
mwyn cael gwared ar rai o'r rhwystrau sy'n wynebu teuluoedd difreintiedig o ran bod yn 
actif. Gwnaeth canlyniadau cadarnhaol eu rhaglen greu argraff arnaf, ac rwy'n awyddus i 
archwilio sut y gallai'r rhain gael eu rhoi ar waith yng Nghymru o bosibl. Rwyf wedi gofyn i 
swyddogion archwilio ymhellach gyda'r sector ac adrodd yn ôl i mi yn ddiweddarach yn y 
flwyddyn. 
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Byddaf yn ysgrifennu atoch chi a'r Pwyllgor pan fydd gennyf wybodaeth bellach.  
 
Yn gywir, 
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Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 
 
 
 
 
 
 


