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23 Awst 2017 
Annwyl Dai, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 20 Gorffennaf ynghylch cychwyn a'r amserlen ar gyfer 
rhoi adrannau 2 a 3 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 ar waith. 

Mae'r adrannau hyn yn gosod  dyletswydd ar Weinidogion Cymru i  lunio, gweithredu ac 
adolygu strategaeth genedlaethol ar atal a lleihau gordewdra yng Nghymru. Yn ystod gwaith 
craffu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y Ddeddf, pwysleisiais y byddai angen ymgysylltu'n 
helaeth ag ystod eang o randdeiliaid drwy gydol cam datblygu'r strategaeth er mwyn iddi 
gael ei rhoi ar waith yn llwyddiannus. 

Mae'n fwriad gennyf i'r Gorchymyn Cychwyn sy'n ymwneud ag adrannau 2  a 3 o'r Ddeddf 
gael ei wneud ar y cyfle cyntaf ym mis Hydref 2017 ac i'r strategaeth gael ei chwblhau o 
fewn amserlen o 18-24 mis. Rwyf yn credu y dylai hyn ganiatáu digon o amser i gynnwys 
rhanddeiliaid allweddol yn ei datblygiad, ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol a dadl ar y gwaith 
pwysig hwn yn y Siambr.  

Rwyf wedi gofyn i'r Prif Swyddog Meddygol, Dr Frank Atherton, arwain y gwaith datblygu, a 
gaiff ei oruchwylio gan Fwrdd Datblygu'r Strategaeth, gyda chynrychiolwyr o blith 
rhanddeiliaid allweddol ac uwch swyddogion polisi o bob rhan o Lywodraethu Cymru.  
Byddaf yn falch o roi'r newyddion diweddaraf i gydweithwyr wrth i'r gwaith hwn fynd 
rhagddo.    
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