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Y tri nod a osodir yn y strategaeth yw: 
 
• codi proffil rhyngwladol Cymru 
• cynyddu allforion a mewnfuddsoddi 
• amlygu Cymru fel cenedl sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang. 
 
Mae'r nodau hyn wedi'u datblygu i ddod â chanlyniadau cydlynol i'r gwaith 
rhyngwladol sy'n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru a'i phartneriaid. 
 
Ydych chi'n cytuno â'r nodau hyn?  

• Ydw  
• Yn rhannol 
• Nac ydw 
• Arall 

  
A oes unrhyw nodau eraill a ddylai gael eu hystyried?  

• Oes 
• Nac oes 
• Arall 

Os mai 'Oes' oedd eich ateb, ysgrifennwch y nodau hyn yn y blwch isod. 
 
  
Mae 'Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang' yn un o'r saith nod llesiant. Mae hyn yn sicr 
yn gweddu'n gadarn â'r Strategaeth Ryngwladol. Mae'r holl nodau llesiant yn 
berthnasol i'r Gymru rydym am ei dangos. Mae Cymru yn cael ei chydnabod yn 
rhyngwladol fel arweinydd mewn datblygu cynaliadwy, yn dilyn cyflwyno Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Fel arweinydd byd-eang ym maes datblygu 
cynaliadwy, gall Cymru hefyd ddangos llwyddiannau eraill yn erbyn y Nodau Llesiant, 
gan gynnwys ei diwylliant a'i hiaith fywiog a'i dyhead am economi carbon isel. 
Byddai'n ddefnyddiol bod yn glir ynghylch sut mae'r holl agweddau ar y strategaeth 
yn cyd-fynd ag ymrwymiadau'r Llywodraeth at ddatblygu cynaliadwy.  
 
Rydym yn croesawu amlygrwydd gwerthoedd yn y strategaeth ddrafft. Hoffem weld y 
rhain yn cael eu cryfhau ymhellach, yn enwedig yng nghyd-destun Brexit a'r 
bygythiad y mae hyn yn ei achosi i gydraddoldeb, hawliau dynol, hawliau a safonau o 
ran yr amgylchedd a chyflogaeth (gweler isod).  
 
Rydym yn croesawu'r ymrwymiad i gydweithio ar draws sectorau. Mae'r Strategaeth 
Ddrafft yn nodi bod 'dau gyfarfod y flwyddyn' wedi'u cynllunio 'i sicrhau ein bod yn 



cydlynu'n gweithgareddau ar draws Llywodraeth Cymru [...] llywodraeth leol a'r 
gymdeithas ddinesig'. Rydym yn croesawu'r ymrwymiad hwn.  
 
Byddem wedi hoffi gweld cyrff a mudiadau gwirfoddol yn chwarae mwy o ran wrth 
ddatblygu'r strategaeth. Bydd angen i bob sector yng Nghymru gymryd rhan 
weithredol yn y gwaith o'i chyflwyno'n effeithiol.  
 
 
 
 
Cwestiwn 2 
Pobl – mae'r strategaeth yn amlygu'r rôl bwysig y gall ein pobl a'n sefydliadau 
diwylliannol, yng Nghymru a thros y môr, ei chwarae i godi proffil rhyngwladol Cymru. 
 
Ydych chi'n cytuno â'r uchelgais a nodir yn y bennod hon?  

• Ydw 
• Yn rhannol 
• Nac ydw 
• Arall 

Os ateboch chi 'Yn rhannol' neu 'Nac ydw', dywedwch wrthym beth fyddech chi'n ei 
ychwanegu, a pham, yn y blwch isod. 
 
Hoffem weld Llywodraeth Cymru yn tynnu sylw at rôl bwysig sefydliadau cymdeithas 
sifil y wlad, a'i chysylltiadau cryf â rhwydweithiau cymdeithas sifil Ewrop a 
rhwydweithiau byd-eang.  

Mae'r miloedd o gyrff a mudiadau gwirfoddol yn ein cymunedau, sy'n cynnal 
gweithgareddau amrywiol o glybiau chwaraeon i fentrau cymdeithasol i 
ddigwyddiadau diwylliannol mawr, yn rhan hanfodol i wead bywyd Cymru. Maen nhw 
hefyd yn chwarae rhan bwysig yn ein democratiaeth.   

Rydym yn croesawu'r gydnabyddiaeth o'r rôl y mae'r Urdd, yr Eisteddfod 
Genedlaethol, Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a Gŵyl y Gelli yn ei 
chwarae yn ein diwylliant. Yn ogystal â'r digwyddiadau celfyddydol yma, sydd â 
chydnabyddiaeth ryngwladol, ac sy'n cael eu rhedeg gan rai o'n cyrff a mudiadau 
gwirfoddol mwyaf clodfawr, mae gan Gymru amrywiaeth o weithgareddau artistig, 
chwaraeon a diwylliannol sy'n cael eu cydlynu gan grwpiau gwirfoddol ar lefel 
gymunedol ledled Cymru. Mae hyn yn rhan o'r ansawdd bywyd y mae Cymru'n ei 
gynnig, a hoffem weld hynny'n cael ei ddathlu yn y ddogfen. 
 

 
 
 
 
  
Ydych chi'n credu y bydd yn cyflawni'r nod allweddol o godi proffil rhyngwladol 
Cymru?  



• Ydw 
• Yn rhannol 
• Nac ydw 
• Arall 

 

Ar adeg ysgrifennu'r ymateb yma, mae tîm rygbi Cymru yn perfformio'n anhygoel yng 
Nghwpan Rygbi'r Byd – gan dynnu sylw at y rôl allweddol y gall, ac y dylai chwaraeon 
ei chwarae wrth godi proffil rhyngwladol Cymru. Mae'r Strategaeth Ddrafft yn cyfeirio 
at hyn, ond nid oes sôn am y rôl mae prosiectau chwaraeon yn y gymuned - sy'n aml 
yn cael eu harwain gan wirfoddolwyr - yn ei chwarae, sy'n sail i chwaraeon ar lawr 
gwlad, ac sydd wedi cyfrannu at lwyddiant rhyngwladol ein timau cenedlaethol. 
Gallai'r strategaeth ymrwymo i osod fframwaith strategol ar gyfer chwaraeon yng 
Nghymru er mwyn sicrhau bod y wlad yn gallu parhau i gyflawni ar lwyfan y byd. 

 

Rydym yn falch o weld bod y Strategaeth yn ymrwymo i wthio am barhad cyfranogiad 
Cymru yn rhaglenni Erasmus+, Horizon 2020 a/neu unrhyw raglenni olynol. Mae 
cefnogaeth gref i hyn yn y sector gwirfoddol. Hoffem gael rhagor o fanylion am hyn. 
Dywedodd y Prif Weinidog, yn ei rôl flaenorol fel Gweinidog Cyllid, na fyddai Cymru 
yn talu i raglen Erasmus+ oni bai bod gwledydd Prydain yn gwneud hynny, neu bod 
Llywodraeth San Steffan yn rhoi arian ychwanegol i Gymru wneud hynny. Hoffem 
gael mwy o eglurhad ar feddylfryd Llywodraeth Cymru yn y maes hwn. 

  
Cwestiwn 3 
Cynhyrchion – mae gan Gymru berthynas fasnachol fyd-eang gref o ran allforio a 
denu mewnfuddsoddiadau. Mae'r strategaeth yn nodi cynlluniau i arddangos 
arbenigedd Cymru ym maes seiberddiogelwch, lled-ddargludyddion cyfansawdd a 
ffilm a theledu er mwyn dangos bod gennym economi modern a bywiog. Bydd hyn, 
yn ei dro, yn gwella'n harlwy ehangach o ran allforion a mewnfuddsoddiadau i weddill 
y byd. 
 
 
 
 
Ydych chi'n cytuno y bydd amlygu'r meysydd hyn yn dangos bod gan Gymru 
economi modern, bywiog a gweithlu medrus?  

• Ydw 
• Yn rhannol 
• Nac ydw 

Defnyddiwch y blwch isod i roi rheswm dros eich ateb: 
 
  
Dylai'r Strategaeth nodi'n glir y bydd y safonau a'r hawliau ar y lefelau rydym wedi'u 
profi fel rhan o'r Undeb Ewropeaidd yn hanfodol i Lywodraeth Cymru mewn 
trefniadau masnach newydd ar ôl Brexit. Ar ôl Brexit, ni fydd gennym rwyd 



ddiogelwch ar gyfer ein hawliau a chydraddoldeb ac mae angen gwarantau na fydd 
unrhyw gytundebau masnach newydd yn lleihau cydraddoldeb, hawliau dynol, 
safonau amgylcheddol a llafur. Dyma un o'r prif flaenoriaethau ar gyfer grwpiau sy'n 
rhan o Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit. Mae'r Prif Weinidog eisoes wedi 
ymrwymo i hyn, a dylid nodi hynny'n glir yn y Strategaeth. 
 
Prin yw'r cyfeiriad yma at weithlu'r sector gwirfoddol, sy'n chwarae rhan hanfodol yn 
ein heconomi. Mae Canolfan Ddata'r Trydydd Sector yn dangos bod y trydydd sector 
yn cyfrannu 8% at gyflogaeth yng Nghymru. Mae pobl Cymru yn gwirfoddoli 61 
miliwn o oriau bob blwyddyn, gyda gwerth economaidd o £757 miliwn. Mae gan 
elusennau sydd wedi'u cofrestru yng Nghymru incwm blynyddol o dros £1.25 biliwn.    
 
 
Cwestiwn 4 
Lle – Mae diwylliant ac iaith Cymru wedi cyfrannu at dwristiaeth ryngwladol a mwy o 
gydnabyddiaeth fel cyrchfan i ymwelwyr. Yn y strategaeth hon, rydym wedi nodi bod 
angen hybu twristiaeth gynaliadwy fel blaenoriaeth. Mae Cymru hefyd wedi dangos 
ymrwymiad i gyfrifoldeb byd-eang drwy ei rhaglen Cymru o Blaid Affrica a'n Byrddau 
Iechyd. 
 
Ydych chi'n cytuno y bydd yr uchelgais a nodwyd yn y strategaeth yn hybu Cymru fel 
cenedl sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang ac yn amlygu'n hymrwymiad i gynaliadwyedd?  

• Ydw 
• Yn rhannol 
• Nac ydw 

Defnyddiwch y blwch isod i roi rheswm dros eich ateb: 
 
Rydym yn falch o weld yr ymrwymiadau i gynaliadwyedd a chyfrifoldeb amgylcheddol 
yn cael eu hailadrodd yn y ddogfen. Mae gwirfoddolwyr a chyrff a mudiadau 
gwirfoddol yn chwarae rhan bwysig, fel llais ac yn ymarferol, yn enwedig wrth i 
wasanaethau awdurdodau lleol gael eu cwtogi.  
 
Os yw Cymru am fod yn ganolfan ar gyfer 'twristiaeth gynaliadwy', bydd angen i 
gynllun gweithredu'r Strategaeth gefnogi cyrff a mudiadau gwirfoddol sy'n cynnal yr 
amgylchedd i fod yn gynaliadwy eu hunain. 
 
 
 
  
Cwestiwn 5 
Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw faterion 
cysylltiedig nad ydym wedi mynd i'r afael â nhw, defnyddiwch y lle hwn i wneud 
hynny:  
 
Mae'r rhwydweithiau sector gwirfoddol rydym yn gweithio gyda nhw yn croesawu 
ymrwymiad y Llywodraeth i ddatblygu strategaeth ryngwladol gref.  
 

https://www.brexitforumwales.org/blog-english/2018/11/9/wales-civil-society-forum-on-brexit-supporting-third-sector-coordination-in-response-to-brexit
https://www.brexitforumwales.org/blog-english/2018/11/9/wales-civil-society-forum-on-brexit-supporting-third-sector-coordination-in-response-to-brexit
http://www.wcva.org.uk/datahub


Mae pryder y dylai'r Strategaeth derfynol ganolbwyntio'n gliriach ar bennu llwybr ar 
gyfer cyflawni ein huchelgeisiau yn ystod y deng i ugain mlynedd nesaf, a sut rydym 
yn symud o'r man lle rydym ar hyn o bryd i gyflawni'r nodau hynny.  
 
Mae sefydliadau wedi mynegi pryder nad yw Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, 
er ei bod yn cael ei chrybwyll yn y drafft, yn teimlo'n rhan annatod o'r ddogfen.  
 
Byddai wedi bod yn fanteisiol i'r Strategaeth gynnwys cyrff a mudiadau gwirfoddol yn 
fwy wrth ei datblygu. Er enghraifft, ni chafwyd unrhyw ddigwyddiadau ymgynghori, 
roedd diffyg cyhoeddusrwydd ynghylch cyfleoedd i gyfrannu, ac ni chafwyd grŵp 
cynghori traws-sector.  
 
Rydym yn pryderu y bydd ymrwymiad i gyhoeddi'r strategaeth derfynol ym mis 
Tachwedd 2019, mor fuan ar ôl y cyfnod ymgynghori, yn golygu nad oes digon o 
amser i adlewyrchu'n briodol ar yr adborth. Byddem yn annog Llywodraeth Cymru i 
roi gofal a sylw priodol i'r ymatebion yma, hyd yn oed pe bai hynny'n golygu oedi cyn 
cyhoeddi'r Strategaeth derfynol. 
 
Nid yw'r Strategaeth ddrafft yn cynnwys unrhyw gyfeiriad at ddyngarwch na 
buddsoddiad cymdeithasol. Rydym yn cefnogi galwad y Sefydliad Cymunedol yng 
Nghymru am i'r Strategaeth groesawu dyngarwch. Gallai ehangu ar rai o'r diffiniadau 
yn y ddogfen wneud y Strategaeth yn fwy cynhwysol o weithredu i annog a galluogi 
dyngarwch a buddsoddiad cymdeithasol.  
 
Mae cydberthnasoedd rhyngwladol yn torri ar draws buddiannau ystod eang o 
rwydweithiau sector gwirfoddol a fyddai'n croesawu cyfleoedd i rannu eu 
harbenigedd ac ymgysylltu ymhellach â Llywodraeth Cymru wrth gwblhau a 
chyflawni'r Strategaeth.  
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