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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

7 Chwefror 2019 

Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Ein cyf/Our ref: MA-P/VG/0190/19 

Lynne Neagle AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

Annwyl Lynne, 

Bydd aelodau'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ymwybodol o ymgynghoriad 
presennol Llywodraeth Cymru ar "Pwysau Iach: Cymru Iach” 
(https://beta.llyw.cymru/pwysau-iach-cymru-iach?_ga=2.3592695.619673202.1549545140-
832368275.1548154346), sy'n dod i ben ar 12 Ebrill. Mae hyn yn rhan o'n hymrwymiad 
drwy Ddeddf Iechyd y Cyhoedd Cymru i ddatblygu strategaeth i leihau ac atal gordewdra. 
Roeddwn yn falch derbyn cefnogaeth trawsbleidiol ar gyfer yr ymgynghoriad pwysig hwn yn 
fy natganiad llafar ar 29 Ionawr. 

Rwy'n croesawu bwriad y Pwyllgor i ystyried y strategaeth ddrafft mewn perthynas ag 
anghenion penodol plant a phobl ifanc. Nodaf eich bod wedi gwahodd y Prif Swyddog 
Meddygol i roi tystiolaeth ar y mater hwn ar 14 Mawrth.  

Mae fy swyddogion wrthi’n cynnal nifer o ddigwyddiadau rhanbarthol, gweithgareddau 
ymgysylltu â'r gymuned a grwpiau ffocws ar draws Cymru i annog pobl i gymryd rhan yn yr 
ymgynghoriad ac i glywed gan amrywiaeth o bobl. Mae hyn yn cynnwys gwaith ymgysylltu 
sydd wedi'i dargedu at blant a phobl ifanc, ac mae adnoddau rhyngweithiol wedi cael eu 
datblygu er mwyn hwyluso mewnbwn y bobl ifanc. Fy mwriad wedyn yw cyhoeddi crynodeb 
o ganfyddiadau ddechrau'r haf, gyda'r strategaeth derfynol i ddilyn ym mis Hydref 2019.

Edrychaf ymlaen at glywed gan y Pwyllgor maes o law. 

Yn gywir,  

Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 
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