
 

 

Cyfarfod yr Iaith Gymraeg a Materion Rhyngwladol 

 

21 Hydref 2019, 10yb-11.30yb 

 

Mynychwyr  

• Anna Nicholl, CGGC 

• David Cook, CGGC 

• Catrin James, CWVYS 

• Gareth Coles, Voluntary Arts Celfyddydau Gwirfoddol Cymru  

• Kate Evans, Cymdeithas Chwaraeon Cymru  

• Claire O’Shea, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru  

• Melda Grantham, Cyngor Rhyng-ffydd Cymru  

• Elin Maher, Mentrau Iaith Cymru 

 

Ymddiheuriad 

• Suzie Ventris-Field, WCIA 

 

Croeso a chyflwyniadau.  

Crynhaodd Anna Gynllun y Trydydd Sector a’r angen i gynllunio am y cyfarfod gyda’r 

Gweinidog ar 6 Tachwedd. Ansicrwydd a fydd y Dirprwy Weinidog yn mynychu.  

Penderfynodd y grŵp y dylai’r Cyfarfod Gweinidogol edrych ar:  

 

Beth yw blaenoriaethau’r Gweinidog? Byddwn yn gofyn am uchelgeisiau’r gweinidog wrth 

weithio gyda’r sector wirfoddol, ac am ddiweddariad ar Gymru Greadigol a Fusion/ Cyfuno.  

Anna i arwain eitem ar lafar ar hyn. Gareth i arwain ymateb a diweddaru’r celfyddydol.  



Erasmus+: Pa drafodaethau sydd wedi digwydd rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth 

Cymru ar gyfleoeddd yn dilyn Erasmus+ ar ôl Brexit? Beth mae’r Gweinidog ei angen gan y 

sector i’w chefnogi yn y trafodaethau hynny?  

Catrin i arwain gydag eitem ar lafar ar hyn.   

 

Y Strategaeth Ryngwladol: Mae nifer o bryderon wedi eu clywed ynghylch ymgynghoriad 

ddrafft y Strategaeth Ryngwladol, yn cynnwys:   

• diffyg argymhellion ynghylch fframwaith ar gyfer chwaraeon  

• diffyg cyfleoedd ymgynghori ar gyfer y sector i sicrhau bod ei llais yn cael ei glywed  

• Mae’n ymddangos fel mwy o lyfryn masnach yn hytrach na strategaeth  

• nid yw’n ceisio mynd i’r afael â sut all Cymru edrych mewn 10-15 mlynedd  

• nid yw’n dal ehangder yr hyn y mae’r trydydd sector yn ei wneud   

• nid yw’n cynrychioli Cymru fel gwlad fywiog ac amrywiol yn ddiwyllianol  

• nid yw’n teimlo fel bod Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol wedi’i fewnblannu ynddi 

• diffyg llai pobl ifanc  

• dim digon o gynllunio o amgylch Brexit 

Hoffai’r grŵp argymell oedi’r strategaeth.  Os nad yw hyn yn bosib, hoffem gynnig help i’r 

trydydd sector i atgyfnerthu’r strategaeth.  

Bydd Claire yn arwain eitem ar lafar ar hyn. Kate, Catrin, Elin a Dave i gefnogi gyda sylwadau 

ar bwysigrwydd pŵer meddal, yn cynnwys chwaraeon (Kate);  llais a chydnabyddiaeth pobl 

ifanc fel asedau i Gymru (Catrin); Cymru fel cenedl ddwyieithog, ddiwylliannol fywiog (Elin); 

pwysigrwydd o safonau a hawliau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 

yn seiliau i  unrhyw gytundebau masnach rhyngwladol yn y dyfodol (Dave). 

 

Gweithlu’r Iaith Gymraeg: Mae’r gweithlu addysg yn cyrraedd pen eu tenyn. Dim ond 12 

athro a gymhwysodd y llynedd sy’n gallu dysgu yn y ddwy iaith. Mae angen sicrwydd 

ynghylch adnoddau a chefnogaeth gyffredinol ar gyfer y sectorau ble maent wirioneddol eu 

hangen.  

Bydd Elin yn arwain ar lafar ar hyn. Kate i gefnogi gyda sylwadau ar enghreifftiau da o 

ddwyieithrwydd mewn chwaraeon a Catrin ar ddarpariaeth ieuenctid a phrentisiaethau.  

 

Nid oedd unrhyw faterion eraill. 

 

 

Actions 



• Gofyn i Lywodraeth Cymru os bydd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a 

Chwaraeon yn mynychu’r cyfarfod.   

• Grŵp i anfon unrhyw ddeunyddiau ar faterion ynghylch gweithlu dwyieithog i Elin.  

• Grŵp i anfon unrhyw ymatebion ar ymgyngoriad ddrafft y Strategaeth Ryngwladol i 

Dave cyn y Cyfarfod Gweinidogol.  

• Y rhai hynny sy’n arwain eitemau ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogol i baratoi pwyntiau 

bwled yn amlinellu prif bwyntiau, yna eu hanfon i Dave, a fydd yn eu pasio i 

swyddogion Llywodraeth Cymru cyn y Cyfarfod Gweinidogol.  

 

 


