
Cyfarfod o Grŵp Cynllunio Cysylltiadau Rhyngwladol a’r Gymraeg 

10am-11.30am, 1 Gorffennaf 2020 

Microsoft Teams 

 

Yn cymryd rhan 

• Susie Ventris Field, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) 

• Kevin Rahman-Daultrey, Maint Cymru  

• Gareth Coles, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru 

• Claire O’Shea, Hwb Cymru Affrica 

• Catrin James, CWVYS/Urdd Gobaith Cymru 

• Barbara Davies, Maint Cymru  

• Gill Peace, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) 

• Elin Maher, Mentrau Iaith Cymru 

 

Cofnodion cyfarfod Tachwedd 2019 â’r Gweinidog  

CAM GWEITHREDU – Ruth Marks – awgrymwyd cysylltiadau mwy mynych â 

swyddogion i drafod a chael adborth ar weithgarwch. Cytunodd y Gweinidog – angen 

cytuno ar fanylion ymarferol hyn. 

Cyfyngedig fu trafodaethau Ruth â Llywodraeth Cymru ar hyn. Nododd Catrin a Claire ill dwy fod eu 

cysylltiadau â gweision sifil yn y maes hwn wedi bod yn dda. Nododd y grŵp fod y Gweinidog wedi 

bod yn dawel yn ystod y pandemig. 

 

CAM GWEITHREDU – Michael Maragakis – Swyddogion Llywodraeth Cymru i rannu’r 

Strategaeth Gwaith Ieuenctid newydd a’r Ddogfen Gweithredu â’r Gweinidog. 

Dywedodd Catrin fod gwaith ar y Strategaeth Gwaith Ieuenctid wedi’i ohirio dros dro oherwydd 

Covid, ond byddai’n braf gwybod beth sy’n digwydd yn awr gyda ERASMUS. Yn ogystal â dyfodol y 

cynllun, mae pryderon ynghylch yswiriant lleoliadau sydd wedi’u cadarnhau eisoes.  

 

CAM GWEITHREDU –  Gweithlu’r Iaith Gymraeg – Trudy Heald – Swyddogion 

Llywodraeth Cymru i drafod â WCVA sut i ddatblygu’r ddarpariaeth hon. 

Cyfyngedig iawn fu trafodaethau WCVA â Llywodraeth Cymru ar hyn. 

 

Camau Gweithredu: 

Mynd ar ôl Llywodraeth Cymru i weithredu ar y camau hyn. 

 

Cydbwyso’r elfennau Iaith Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol o’r portffolio 



Dywedodd Ben mai dau bortffolio wedi’u rhoi at ei gilydd yw hwn. Sut ddylai’r angen i graffu ar y 

ddwy swyddogaeth gael ei reoli? Tipyn o’r ddau ym mhob cyfarfod ynteu gyfarfodydd bob yn ail? 

Nododd Gareth gyfrifoldebau’r Dirprwy Weinidog am ddiwylliant, treftadaeth a chwaraeon – a 

ddylem fod yn gofyn am gyfarfod i ystyried effeithiau Covid ar y meysydd hyn? 

Roedd y Grŵp yn teimlo y byddai’n briodol i’r ddau Weinidog gwrdd ar wahân â phob rhan o’r 

sector, gan fod pob un yn wynebu bygythiadau gwahanol. 

Dywedodd Catrin ei bod yn bwysig sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei meithrin fel ased rhyngwladol, 

yn unol â’r Strategaeth Ryngwladol. 

Cam Gweithredu: 

Pwyso am gyfarfodydd â’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog ar eu portffolios eu hunain. 

 

Eitemau ar yr Agenda ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogion  

Nododd y Grŵp fod llawer yn digwydd ar hyn o bryd o ran cydraddoldeb a diwylliant. 

Mae Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU wedi 

cyhoeddi canllawiau ar gyfer agor canolfannau diwylliannol yn ddiogel, ond ni chlywyd dim gan 

Lywodraeth Cymru. Hoffai’r Grŵp pe bai swyddogion yn cysylltu â DCMS i weld beth allai weithio. 

Mae Catrin yn pwyso am ganllawiau ar gyfer y sector gwaith ieuenctid. 

Bu’r Grŵp yn trafod cynlluniau Llywodraeth y DU i uno’r Swyddfa Dramor a’r Adran Datblygu 

Rhyngwladol. Mae rhai sefydliadau Cymreig yn cael eu hariannu drwy DFID – bydd Hwb Cymru 

Affrica er enghraifft yn colli arian. Gofynnodd y Grŵp pam nad yw’r Gweinidog wedi gwneud sylw ar 

hyn. 

Gofynnodd y Grŵp beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod pobl BAME yn cael cyfle i 

ddysgu Cymraeg a bod unrhyw ymdrechion i wneud hynny’n cyrraedd cynulleidfa mor eang â phosibl 

a bod cynnydd yn cael ei olrhain. Dywedodd Catrin fod Llywodraeth Cymru wedi gweithio â Race 

Council Cymru i wella mynediad a bod enghreifftiau y gwerth eu nodi. Dywedodd Elen fod y 

Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi gweld cynnydd yn nifer y dysgwyr yn ystod y 

cyfyngiadau symud. Gallai fod yn fuddiol i holi’r Gweinidog sut y gellid dwyn cyrff ynghyd i wella 

mynediad ac i gynnig hyfforddiant ar y cyd. A oes unrhyw beth dwys y gellid ei wneud i helpu pobl i 

wneud iawn am unrhyw amser a gollwyd? Sut mae’r Gweinidog yn helpu gyda’r newid o ‘wyneb yn 

wyneb’ i blatfformau ar-lein ar gyfer dysgu Cymraeg? Mae ystyriaethau’n gysylltiedig â chymorth i 

grwpiau gofal plant cyfrwng Cymraeg yn cael eu codi. 

Gwnaeth Barbara sylwadau ar dystiolaeth i ddangos y bydd cynnydd mewn pandemigau wrth i 

ddatgoedwigo barhau a’i bod yn datblygu strategaeth i ddangos sut y gall Cymru fod yn ‘genedl dim 

datgoedwigo’ – fel rhan o hyn, mi hoffai glywed beth mae’r Gweinidog yn ei wneud ynghylch 

masnach.  

Trafodwyd ERASMUS. Nid oedd y Grŵp yn siŵr ai’r Gweinidog ynteu Jeremy Miles oedd yn gyfrifol 

am hyn. Bydd angen gwybodaeth am ba gymorth mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i barhau â 

chynlluniau cyfnewid.  



Nododd Susie fod nifer y Grwpiau Anllywodraethol Rhyngwladol yng Nghymru’n lleihau. Dim ond un 

person fydd gan Oxfam Cymru ar ôl sy’n gweithio’n rhyngwladol. Mae llai o gyllid. Dylai’r Gweinidog 

ystyried hyn yn ei chynlluniau – a oes agweddau rhyngwladol ar Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol? 

Cafwyd sylw gan y Grŵp ar raglen ailadeiladu Prif Weinidog y DU. A fydd cyllid canlyniadol i Gymru 

yn deillio o hyn? Nododd Anna fod Ruth Marks yn mynd i gyfarfodydd Cabinet Llywodraeth Cymru – 

roedd hwn yn gwestiwn y gellid ei ofyn yno. 

Bu’r Grŵp yn trafod materion yn ymwneud â chyllido, gan nodi bod cyllid wedi’i wrthod i un prosiect 

am eu bod eisoes yn cael cyllid am un arall. Dywedodd Anna fod cyllidwyr yn gweld bod y galw am 

eu ffrydiau yn arafu. Dywedodd Catrin fod angen arian ar sefydliadau i weithredu o ddydd i ddydd a 

bod angen i arian fod yn fwy tymor hir neu mi fyddwn yn wynebu argyfwng mewn chwe mis. 

Dywedodd Anna fod angen arolwg o’r sector i edrych ar y pwyntiau hyn. 

Dywedodd Susie fod angen i Lywodraeth Cymru wrando mwy ar yr hyn sydd ei angen ar y 

cymunedau rhyngwladol y mae ei sefydliad hi’n eu hariannu’n awr a’r hyn fydd ei angen arnynt ar ôl 

Covid. 

Soniodd Elen am golli cysylltiad lleol yn ystod y cyfnod hwn – gellid dehongli hyn fel dim angen am 

systemau lleol. Dywedodd Ben fod rhannau o’r sector yn poeni y gallai cyllidwyr bwyso am 

wasanaethau digidol yn lle rhai wyneb yn wyneb, a bod amheuon a yw hyn mor effeithiol. Efallai y 

bydd pwysau’n cael ei roi ar sefydliadau heb lawer o arian i ddilyn y trywydd hwn. 

Nododd Anna fod amrywiaeth wedi codi mewn sawl ffordd wahanol drwy’r cyfarfod. Efallai bod 

angen tynnu sylw at y meysydd hyn drwy’r TSPC. 

 

Camau Gweithredu: 

Gareth a Catrin i gysylltu â’i gilydd parthed canllawiau’r DCMS. 

Y Grŵp i bwyso am gyfarfod â Jeremy Miles ynglŷn â ERASMUS a masnach, os ydynt yn berthnasol 

i’w bortffolio, ac â Dafydd Elis-Thomas ynghylch chwaraeon a diwylliant. 

Elen i ddosbarthu gwybodaeth ynglŷn â chronfa i gydweithio â Gwlad y Basg. 

WCVA i rannu pwyntiau trafod o’r cyfarfod hwn â’r Grŵp cyn llunio’r agenda derfynol ar gyfer 

cyfarfod â’r Gweinidog yn y dyfodol. 

 

 

Pwyntiau trafod posibl ar gyfer cyfarfodydd â’r Gweinidog/Dirprwy Weinidog/Cwnsler Cyffredinol 

yn y dyfodol 

• Cyllid – cydnerthedd ariannol y sector yn awr ac yn y tymor canolig a hir. 

• Materion yn ymwneud ag amrywiaeth – tynnu sylw at waith y sector yn y maes hwn a 

thrafod cysylltiad BAME â’r Gymraeg. 

• Sut mae’r Gymraeg yn cael ei meithrin fel ased rhyngwladol. 

• Ystyriaeth o ran symud at weithio digidol, gan gynnwys colli ‘blas lleol’ yn narpariaeth 

gwasanaethau. 

• Brexit – beth yw rôl y Gweinidog mewn perthnasoedd masnach? 



• Rôl y Gweinidog i alluogi sefydliadau i ddal ati i ddelio â materion o ddydd i ddydd arferol.  

• Barn y Gweinidog am uniad y Swyddfa Dramor/DfID. 

• Arweinyddiaeth gan adran y Gweinidog yn ystod yr argyfwng.  

• Cynllunio’r dyfodol ar gyfer ERASMUS. 

• Lleihad yn nifer y Cyrff Anllywodraethol Rhyngwladol yng Nghymru. 

• Cyllid canlyniadol i Gymru o raglen adeiladu Llywodraeth y DU. 

 


