
 

 

Agenda - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4, Tŷ Hywel 

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mehefin 2022 

Amser: 11.20

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Lleu Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDiwylliant@senedd.cymru
------ 

Cofrestru cyn y cyfarfod  

(10.50-11.20) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(11.20)   

2 Papurau i'w nodi 

(11.20)   

2.1 Gwybodaeth ychwanegol gan Criced Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 4 Mai 2022 

 (Tudalennau 1 - 13)  

2.2 Llythyr gan y Gweinidog dros Dechnoleg a'r Economi Ddigidol, yr Adran dros 

Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn Llywodraeth y 

DU, at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 (Tudalennau 14 - 16)  

2.3 Llythyr gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip at 

Mike Hedges AS ynghylch sefydlu Amgueddfa Grefydd Genedlaethol 

 (Tudalennau 17 - 18)  

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o eitemau 4, 6, a 8 o'r cyfarfod hwn 

(11.20)   

4 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Diogelwch Ar-lein: 

Trafod yr adroddiad drafft 

(11.20-11.30) (Tudalennau 19 - 24)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

Cyhoedd  

 

5 Craffu ar Waith y Gweinidogion 

(11.30-12.30) (Tudalennau 25 - 59)  

Mark Drakeford AS, Y Prif Weinidog 

Des Clifford, Cyfarwyddwr, Swyddfa’r Prif Weinidog, Llywodraeth Cymru 

Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach, 

Llywodraeth Cymru 

 

Papur briffio Ymchwil y Senedd 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru 

6 Ôl-drafodaeth breifat 

(12.30-12.40)   

Egwyl i ginio  

(12.40-13.30) 

Cyhoedd  

 

7 Cymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: 

Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru 

(13.30-14.30) (Tudalennau 60 - 84)  

Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif 

Chwip 

Steffan Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Twristiaeth a Chwaraeon 

Neil Welch, Pennaeth Chwaraeon 

 

Papur briffio Ymchwil y Senedd 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru 

8 Ôl-drafodaeth breifat 

(14.30-15.30)   



  
 

Cricket in Wales & impact of Sport Wales Funding model changes – Response to Senedd sub-

committee Inquiry into Participation in Sport in Disadvantaged Areas (4 May session) 

 

Context: 

• Female participation up 658% 2013-2021* 

• Open age membership 31% up – over half are women and girls (Girls now account for 22% of 

junior play) 

• Junior participation up 63% since 2013 

• Volunteer base increased 68% since 2018 

• Current affiliated club membership among ethnically diverse communities – on average 10%  

• Wales accounts for nearly 8% of all participants in All Stars (for 5-8yo) and Dynamos Cricket 

(8-11yo) across England & Wales; 

• We are second only to Yorkshire in All Stars (Yorkshire has 4x the number of clubs and 2x 

the population of Wales); We currently have the highest number of 2022 Dynamos 

participants of all counties in England and we over-index significantly on female participants in 

both programmes. 

• Primary School children reached in an academic year in Wales through the Chance to Shine 

Schools programme (delivered free to schools): 40,000 

• Chance to Shine Street projects are due to launch in Wales in Summer 2022, for the first 

time, to provide more access to cricket where there is no club provision in underprivileged 

areas. 

*Summary audit findings (2021) can be found in appendix  

The Current joint-strategy for Cricket in Wales, with Glamorgan Cricket, can be found here: Strategy | 

Cricket Wales 

 

Future funding:  

Sport Wales indicative funding cut to Cricket from FY 2023/24, based on 2015 School Sport Survey 

data, is estimated to be 61% (from a current level of £603k).  

We are not able to access performance funding as, despite being a major team sport, growing 

exponentially, by any measure or group, Cricket is not an Olympic or Commonwealth Games core 

sport, so has no track record in winning medals, nor has an opportunity to do so for the foreseeable 

future.  

We believe this a very narrow measure of on-field success and does not equitably account for the 

potential to inspire young people to play a sport, especially one which is very relevant to, and 

widespread in, our communities in Wales - and enjoys a high-profile, especially with coverage of the 

Hundred on both BBC and Sky TV, with women’s and men’s games side-by-side. 

Currently, we are one of a very small number of Welsh NGBs who can tell girls they can earn a living 

playing our sport, even as a domestic athlete. 

The estimated reduction in development funding will have a significant impact on our ability to 

continue to support the growth of women’s and girls’ cricket, to expand our ability to deliver in 

urban areas and support non-traditional cricket, which is played disproportionately by ethnic 

minority communities.  

The planned cut to our performance funding could essentially end our ability to provide the 

best club cricketers (boys and girls) the opportunity to develop in regional cricket, and make 
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their way onto the Wales Age Group programmes (which Glamorgan Cricket are funded by the 

England and Wales Cricket Board to deliver); Wales’ vast geography makes this step in the 

pathway absolutely essential, to ensure players on the fringes or late developers are not lost – 

and that we can continue to support the explosion of girls’ participation and growth of talented 

players in the pathway.  

Most of all, it will significantly hamper our availability to provide tailored, trusted support to 

our 190 affiliated clubs.  

Please feel free to consult the ECB’s mapping tool which you can manipulate to show our clubs 

overlayed with demographic data – an example screenshot is in appendix.  

The current model also does not allow for innovation and tactical opportunities to meet latent demand 

(eg through programmes such as women’s soft ball), and the opportunity afforded by major events 

and tournaments – eg Welsh Fire playing on BBC Sport across the summer and the 2030 home 

nation Cricket World Cup, which will be hosted by Wales, Scotland, Ireland & England.  

Nor is there any consideration given in the model to sports which are ‘lifelong’ – our sport can be 
played by 5 year olds to 75 year olds; 3 generations can – and often do – play in the same team in 
some communities. The advent of our flagship programmes has also engendered a whole-family 
approach in clubs, where all members can play, coach, volunteer often all at the same time, thus 
offering a holistic sport experience. 

It is our strong belief that the new funding model will have unintended consequences of potentially 

over-funding technical and/or individual sports with multiple medal potential, without requiring any 

track record of success, or significant participation or diversity of participants, especially from 

disadvantaged areas.   

 

Our Ask: 

That the uniqueness of Cricket’s position as an outlier of the proposed model, especially from a 

performance perspective (as a major sport which does not appear at Major Games – through no fault 

of Cricket Wales, or, indeed, the ECB), is rectified, and an equitable opportunity to access this stream 

of funding is put in place. 

That the model is afforded flexibility to sustain dynamic sports with clear past and projected continued 

growth, and is proportionate to the number of thriving clubs and places to play, which already exist 

and must be maintained. 

While we do not expect to retain the same levels of funding from Sport Wales, and we have already 

put in place efficiencies to mitigate some of the known loss, particularly around the performance 

programme, we believe we require £350-400k of Sport Wales investment pa to allow a sport of our 

size and potential to sustain our programmes and growth, and continue to provide opportunities to the 

target groups identified in our strategy; u18s (esp 5-11 yo), female participants and ethnically diverse 

groups.  

- Cricket has clearly demonstrated its ability to engage with these groups and in the case of diverse 

communities, we believe we have the greatest potential of all sports; Please see an example of our 

whole-sport approach recently at Grange Pavilion, Cardiff: Glamorgan: 'We want people from all 

across Wales playing cricket' - BBC Sport 

While we are afforded excellent support by the ECB in respect of facility investment, we would also 

welcome a matching arrangement, to advance our goals, and strategically invest into pavilions and 

playing areas (ie wickets, especially non-turf pitches which we would seek to place in schools and on 

local authority-maintained squares).  
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The average age of a pavilion in Wales is over 50 years and our indoor provision (both quantity and 

quality) is also very poor compared to the demand, which is ever-increasing, in line with the growth of 

female participation.  

Cricket is also committed to its own goals of social inclusion; To this end, the Street programme will 

be match-funded by ECB and Chance to Shine in Wales and will have huge potential to provide 

access to participation in the most deprived areas of Wales, in non-traditional settings where there are 

barriers to tradition club membership (whether cost or accessibility/availability).  

We would seek Sport Wales’ support to expand and expedite the roll-out of Chance to Shine Street, 

Cricket initiative, and ideally enhance the Lord’s Taverners’ Wicketz programmes, across Wales.  

Street is Sport England-funded in England, and has not previously been possible in Wales, but we will 

have 2 initial projects (in Cardiff & Newport) start this summer. There is scope – and the realistic need 

- however, for up to 20 in the next 12 months.  

An investment of just £35,000 pa from Sport Wales, with already committed matched-funding from 

C2S and ECB, would allow 20 Street programmes to start by April 2023 in Wales – an in turn, 

enhance our own opportunities to attract other public and private funding to expand the programme 

even further, in line with our strategy. 

 

Leshia Hawkins 

Chief Executive Officer 

Cricket Wales  

May 2022 

 

Appendices: 

1) 2021 Affiliated Club Audit Summary  

2) ECB Mapping data – illustrative example of cricket clubs in areas of deprivation in Wales 
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The 2021 Wales Club Audit
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The 2021 Club Audit
HEADLINES

Total Open-age membership is up 31% since 2013 (half of this growth is 
female)

Junior participation is up 64% since 2013

Trained volunteers increased, to meet growth, +63% since 2018

Our key programmes have driven overall growth of 49% (7,140 people) since 
2013 - with MORE to come; club demand for programmes is also growing.

Clubs are thriving and are centres of their communities

T
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The 2021 Club Audit 
Focus on Female Participation Growth
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Nb overall participation has also grown in this time.
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Girls’ participation proportion has increased 
from 10% to 2013, to 17% (2018) to 22% 
(2021).

Again, overall membership has also grown.
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The 2021 Club Audit  
Giving Every Young Person a Great Start 
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All Stars section Dynamos Section

intend to start a section in 2022

118 Clubs in Wales already run All Stars – with the addition of the 25 above, the 
programme will be run in 93% of clubs with juniors.

Dynamos was run for the first time in 2021; Wales’ proportion of participants was just 
under 10% of all of England & Wales’ clubs (30% of our participants were girls).

Only Yorkshire (4x club numbers and 2x population of Wales) recorded more children 
in National Programmes in 2021.
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The 2021 Club Audit 
Focus on Diversity 

Cricket in Wales 
is undoubtedly

increasingly
diverse
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The 2021 Club Audit
Focus on Diversity 

84.99%

15.01%

Women & Men on Club 
Committees

Men Women
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10.17%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

over 18 male ethnic
minority

over 18 female ethnic
minority

Total Ethnic Minority

18+ membership by ethnic minority
2018 Audit 2021 Audit

6.86% 6.75% 6.85%

9.35%
10.70%

9.54%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

u18 males Excl.AS/DYN
Min Ethnic

u18 females
Excl.AS/DYN Min Ethnic

Total U18 Ethnic
Minority

U18 membership by ethnic minority excl. 
ASC & DYN

2018 Audit 2021 Audit

Boys 
78.19%

Girls 
21.81%

Boys & Girls 2021 

89.76%
Boys

10.24%
Girls

Boys & Girls 2013

NB Ethnic minority participation in cricket is 
approx. 2x the national representative 
average population in Wales and these stats 
hold through the Welsh talent pathway. 
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The 2021 Club Audit

Girls’ participation up 249% since 2013 (69% since 2018)
Women’s participation up 658% since 2013 (133% since 2018)
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Women
12.95%

Men
87.05%

Men & Women 2021

Men & Women 2013

And there is MORE to come….

• 24 clubs intend to start a Girls’ section 
in 2022

• 26 clubs intend to start a Women’s 
section in 2022  
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The 2021 Club Audit 
Focus on The Future 

We have the following clubs intending to 
start a NEW programme/section in 2022

Dynamos Cricket – 41 
All Stars Cricket – 25 

Girls’ section - 24
Women’s section – 26  
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National Programmes has already fuelled overall growth of 49% since 
2013 … with MORE to come;

T
udalen y pecyn 11



Enabling Cricket in Wales to 
Thrive 

T
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Green dot – Clubmark accredited, affiliated club 

Blue dot – affiliated club (non-Clubmark) 

Purple dot – grass pitch (including LA-owned or maintained) 

Blue shaded area = Top 30% Deprivation  
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 Chris Philp MP 
Minister for Tech and the Digital 

Economy 
4th Floor 

100 Parliament Street 
London SW1A 2BQ 

 
E: enquiries@dcms.gov.uk  

 
www.gov.uk/dcms 

 
Jayne Bryant MS 
Chair of the Children, Young People and 
Education Committee 
Welsh Parliament 
 
SeneddChildren@senedd.wales 
 

 

 
13 June 2022 

 
 

 MC2022/08202/DC 

 
 
 
Dear Jayne,  
 
I was concerned to read about the findings of your ongoing inquiry into peer on peer sexual 
harassment among learners. The impact of this harmful activity online can be particularly 
damaging for children and young people, and can impact on their mental health and wellbeing. 
 
Your letter asks how the Online Safety Bill may address these concerns. Let me reassure you 
that the strongest protections in the forthcoming Online Safety Bill are for children and the 
legislation will make the UK the safest place to be a child online. All companies in scope will 
need to do far more to protect children from illegal content and activity on their services. In 
addition, services which are likely to be accessed by children will also need to introduce 
measures to protect children from content and activity which is legal but harmful to children, 
such as pornography, and bullying.  
 
We expect companies to use age verification technologies designed to prevent children from 
accessing services which pose the highest risk of harm to children and age assurance 
technologies and other measures to provide children with an age appropriate experience on 
their service. 
 
I have addressed each of the students’ individual concerns in turn in further detail below.  
 
Social media and social networking websites have made sharing explicit and 
inappropriate images more common among young people. 
 
I know that self-generated explicit images can have a devastating impact on young people, 
putting them at risk of blackmail, coercion and abuse. That is why we are already working 
across government and with partners and industry to prevent and tackle this issue. Our 
response to COVID-19 has included amplifying messages to help teachers, parents and carers 
to help children to stay safe online. We also support the IWF and the NSPCC in developing 
their Report Remove initiative which will enable children to self-refer images and videos of 
themselves with the aim for it to be taken down. We believe this could be a really important tool 
in the fight against the spread of this imagery online. 
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The Online Safety Bill will also ensure that platforms take action to remove self-generated 
indecent imagery of children circulating. If they do not do this then they will face tough 
enforcement action by Ofcom, the independent regulator. This will not change existing law 
enforcement processes to help ensure that children are not criminalised for sending explicit 
images of themselves. Parents and children will be able to report self-generated explicit images 
to the platform, and should expect to see platforms take appropriate action in response to 
reports.  
 
The companies responsible for social media platforms, websites containing 
pornographic material, gaming platforms and social networking websites have a duty of 
care to protect children and young people from inappropriate content. Largely, we have 
heard concerns that they are not discharging that duty of care effectively. 
 
I agree with you and your students - social media companies must do more to keep their users 
safe online. Social media platforms, websites and gaming platforms which allow user-to-user 
interactions will all be in scope of the Online Safety Bill. They will all have responsibilities to 
remove and limit the spread of illegal content and, where they are likely to be accessed by 
children, provide safety measures for child users. In addition, all websites containing 
pornographic material will also have to prevent children from accessing this content. 

 
We expect Ofcom to prioritise its enforcement action to ensure the strongest protections 
possible for children. They will have a range of robust enforcement powers to tackle companies 
which are not complying with their duties and putting children at risk of harm online. This 
includes fines for companies of up to £18m or 10% of qualifying annual global turnover 
(whichever is higher) and business disruption measures. Ofcom will also be required to set out 
in enforcement guidance how it will take into account any impact on children due to a 
company’s failure to fulfil its duty of care. 
 
Once the regime is in force, if a child does encounter harmful content and activity, parents and 
children will be able to report it easily and, where appropriate, receive support. Our new laws 
will raise the bar on how companies respond to complaints, as Ofcom will set clear 
expectations for user reporting mechanisms. 
 
It is often not clear enough for children and parents when particular platforms, services 
or websites have minimum age limits. Where age limits are in place and are clear, they 
are not enforced effectively. 
 
If a service says in its terms of service that it is for adults or for children over a certain age, then 
they will have to enforce those terms of service consistently under the Bill’s requirements. The 
Bill will also prevent companies saying their service is for users aged 13+/16+, and doing 
nothing to prevent younger children accessing it. Ofcom will set out in its codes of practice the 
steps service providers need to take to deliver this objective.  
 
Where children are likely to access a service, providers will have to set out in terms and 
conditions their approach to tackling harmful content to children, and ensure that these terms of 
service are easily accessible and consistently applied. 
 
I hope that the above has reassured you that the protection of children and young people is at 
the heart of the Online Safety Bill. The Bill is currently undergoing passage in Parliament and 
has now passed second reading. I look forward to continuing to work with you as we progress 
this vital legislation.  
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My officials will be in touch separately in regards to arranging a technical briefing on the Bill 
and its provisions.  
 
 

With best wishes, 
 
 

 
 
 

Chris Philp MP 
Minister for Tech and the Digital Economy  
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Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 
 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Dawn.Bowden@llyw.cymru          
  Correspondence.Dawn.Bowden@gov.wales 

 
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.   

 
Mike Hedges MS 
Welsh Parliament 
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1SN 
 
Mike.Hedges@senedd.wales 

16 June 2022  
 
 

Dear Mike, 
 
Thank you for your contribution to the Member debate on disused religious buildings on 23 
March, where you raised the issue of establishing a National Museum of Religion. 
 
Clearly initiatives that raise the profile of our nation’s faith history, the diversity and multi-
faiths of Wales and historic places of worship, that draw attention to their value as a 
precious part of our heritage, and foster interest in them are to be welcomed.   
 
The network of open places of worship across Wales tells a story of religion in Wales.  
Amgueddfa Cymru National Museum Wales and many of the c.100 local museums (local 
authority and independent) already have items relating to religion, faith and places of 
worship within their collections and displays. Similarly, the National Library of Wales and the 
13 Welsh local authority archive services have collected archival material from religious 
communities across Wales for many years. These collections are held close to their local 
communities and are heavily used for family and local history research.  Both Cadw and 
Amgueddfa Cymru’s St Fagans site care for religious buildings and the Royal Commission 
on the Ancient and Historical Monuments of Wales records and photographs significant 
buildings at risk, including religious buildings, and maintains a database of all chapels in 
Wales.  
 
There are also numerous initiatives which promote faith tourism, both at a local and national 
level; encouraging visitors to places of worship and helping to make the story of religion in 
Wales accessible. Visit Wales and the National Churches Trust both promote faith tourism 
at the national level, and there are numerous local initiatives, such as the Saints and Stones 
Pilgrimage (Pembrokeshire), Sacred Doorways (Conwy valley), Meini Bywiol Living Stones 
(North Montgomeryshire), Peaceful Places (North Ceredigion). Faith tourism will be a key 
theme within the planned review of the strategic action plan for places of worship which is 
being led by the Historic Places of Worship Forum.  The Secretary of the Royal Commission 
on the Ancient and Historical Monuments of Wales (a Welsh Government sponsored body) 
chairs this Forum, and Cadw funds the National Churches Trust to organise the Forum’s 
meetings.  
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There is clearly a lot of activity already being undertaken by various organisations and 
communities. The review of the Historic Places of Worship Forum action plan provides an 
opportunity to explore how these existing initiatives might be better coordinated so as to 
raise the profile of historic places of worship and the story of religion in Wales. Supporting 
this existing activity and encouraging greater connectivity is arguably a more effective way 
to raise the profile of historic places of worship and the history of faith than by creating a 
new museum. Our commitment to ensure the history and culture of our Black, Asian, and 
Minority Ethnic communities are properly represented in our cultural sector and museum 
network and the Anti-Racist Wales Action Plan will also play a part in ensuring Wales’ faiths 
are collected and interpreted in our nation’s museums, archives and cultural venues. 
 
The current Programme for Government already contains an ambitious agenda for the 
development of our museums for this Senedd term, including major new developments such 
as the Football Museum for Wales based at Wrexham Museum, the National Contemporary 
Art Gallery (a distributed model across 10 sites in Wales), and the redevelopment of the 
National Slate Museum at Llanberis, which will include establishing a Museum of North 
Wales.  With this in mind, and acknowledging that the costs attached to establishing new 
museums are significant in terms of initial capital expenditure and the on-going revenue 
needs, I do not believe that we can progress plans for a physical National Museum of 
Religion at this time.   
 
I am copying this letter to Delyth Jewell MS, Chair of the Culture, Communications, Welsh 
Language, Sport, and International Relations Committee.   
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Dawn Bowden AS/MS 
Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
Deputy Minister for Arts and Sport, and Chief Whip 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Adroddiad Blynyddol ar y Rhwydaith Tramor  
 

2021/22 

Tudalen y pecyn 38



2 
 

Cynnwys 
 

1. Trosolwg 

2. Ffocws Rhanbarthol 

2.1 Ewrop 

2.2 Gogledd America 

2.3 Y Dwyrain Canol ac Asia 

 

Atodiad A - Astudiaethau Achos 
 

a) Iwerddon-Cymru Cyd-ddatganiad 

b) Expo’r Byd 2020 Dubai 

c) Cymru yn yr Almaen 2021 
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Trosolwg 
 
 

Ers agor y swyddfa dramor gyntaf yn Tokyo ganol yr 1980au, mae rhwydwaith tramor 

Llywodraeth Cymru wedi tyfu i 21 o swyddfeydd mewn 11 o wledydd heddiw. 

 

Mae llawer wedi newid yn fyd-eang dros y cyfnod hwnnw ac mae ein swyddfeydd tramor 

wedi bod yn hanfodol i helpu Cymru i ymdopi â heriau marchnadoedd rhyngwladol sy’n 

newid o hyd, gan hyrwyddo’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig i’r byd nawr ac yn y dyfodol.  

 

Blaenoriaethau Cyfredol 

 

Mae gan bob swyddfa gylch gwaith i gyflawni’r dyheadau sydd yn y Strategaeth 

Ryngwladol, a gafodd ei lansio ym mis Ionawr 2020, a’i chynlluniau gweithredu 

cysylltiedig. Mae’r Strategaeth yn nodi ein huchelgais i: 

 

• Codi proffil rhyngwladol Cymru; 

• Tyfu ein heconomi drwy allforio rhagor a denu mewnfuddsoddiad; a 

• Sefydlu Cymru fel cenedl sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang. 

 

Mae pob un o’r swyddfeydd rhyngwladol yn canolbwyntio ar bob uchelgais i raddau 

gwahanol er mwyn adlewyrchu’r enillion a’r perthnasedd posibl i’r wlad y maent yn 

gweithredu ynddi. Fodd bynnag, mae gan bob swyddfa gylch gwaith cyffredin i ddod o 

hyd i gyfleoedd mewnfuddsoddi, i ddod o hyd i gyfleoedd masnach ac i feithrin 

rhwydweithiau cryf ymysg Cymry ar wasgar y wlad. Mae’r swyddfeydd yn parhau i 

ymgysylltu a gweithio’n agos gyda phartneriaid yn y farchnad, gan gynnwys yr Adran 

Masnach Ryngwladol (DIT), er mwyn rhannu gwybodaeth a hybu cydweithio a 

chydweithredu i ymhelaethu ar gryfderau Cymru a chynyddu’r cyfleoedd. 

 

Sut ydyn ni’n ailgysylltu â’r byd ar ôl Covid?  

 

Mae’r byd yn dal i wynebu nifer o heriau byd-eang, gan gynnwys COVID-19. Mae 

economi’r DU yn gwella’n gyflymach na rhai ond mae’r pandemig wedi effeithio ar bob 

economi ym mhedwar ban byd ac mae llawer yn dal i wynebu heriau sylweddol. Mae’r 

pandemig wedi effeithio’n waeth ar rai o’n staff tramor na staff yng Nghymru, ond er 

hynny maent wedi parhau i gyflawni blaenoriaethau rhyngwladol Cymru. Mae hyn wedi 

cynnwys cael gafael ar gyfarpar diogelu personol, cefnogi teithiau masnach rhithiol, 

cynnal cysylltiad â chwmnïau yn eu priod diriogaethau a darparu gwybodaeth hanfodol 

am ymatebion byd-eang i’r pandemig er mwyn cyfrannu at bolisïau yma yng Nghymru.  
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Wrth i ni ddod dros y pandemig, bydd rôl y timau tramor yn bwysicach fyth o ran gwerthu 

Cymru i’r byd. Maent eisoes wedi ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau i gyflawni 

uchelgeisiau rhyngwladol Cymru. Mae hyn wedi cynnwys ymgysylltu â phartneriaid 

rhyngwladol a buddsoddwyr posibl, cefnogi teithiau masnach rhithiol a chynrychioli 

Cymru mewn digwyddiadau byd-eang allweddol fel Expo’r Byd a COP26. Mae’r 

gweithgareddau hyn yn mynd â nifer o gamau gweithredu y Strategaeth Ryngwladol 

rhagddynt ac yn diwallu blaenoriaethau ehangach Llywodraeth Cymru, gan gynnwys y 

Rhaglen Lywodraethu.  

 

 

Lleoliadau swyddfeydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia  Ewrop Gogledd America Y Dwyrain Canol        

 

Beijing 

Chongqing 

Shanghai  

Bangalore 

Mumbai  

New Delhi 

Tokyo  

 

Brwsel  

Berlin   

Düsseldorf  

Dulyn  

Paris  

Llundain 

 

Atlanta  

Chicago 

Efrog Newydd  

San Francisco  

Washington DC  

Montreal 

 

Doha  

Dubai   
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Ffocws Rhanbarthol 
 

Mae gan ein rhwydwaith dri rhanbarth: Ewrop, Gogledd America a’r Dwyrain Canol ac 

Asia. Mae gan bob rhanbarth ffocws wedi’i deilwra yn ôl ei gryfderau ac mae hyn yn cael 

ei amlinellu yn y cylchoedd gwaith. Mae’r adran hon yn nodi uchafbwyntiau 

gweithgareddau pob un o’r rhanbarthau yn ystod 2021-22.  

 

Ewrop 
 

Roedd ein swyddfeydd wedi addasu eu hymgysylltiad â phartneriaid ar draws Ewrop ar ôl 

i’r DU adael yr UE, gan gefnogi Llywodraeth Cymru drwyddi draw gyda materion a oedd 

yn parhau o ganlyniad i ddiwedd y cyfnod pontio. Maent wedi bod yn ymgysylltu’n 

rhagweithiol â phartneriaid Ewropeaidd i ddangos bod Cymru’n parhau i fod yn rhan 

weithredol o Ewrop. Mae’r swyddfa ym Mrwsel yn ymwneud ag effaith barhaus polisi’r UE 

ar Gymru ac mae’r swyddfa yn Iwerddon yn darparu cefnogaeth ynghylch effaith protocol 

Gogledd Iwerddon a materion sy’n ymwneud â’r ffin. Ym mis Ionawr 2021, penododd 

Llywodraeth Cymru Gynrychiolydd Llywodraeth Cymru ar Ewrop, sy’n gweithio’n agos 

gyda’r swyddfeydd Ewropeaidd, ac yn enwedig y swyddfa ym Mrwsel. 

 

Cafodd Iwerddon-Cymru Cyd-ddatganiad a Chynllun Gweithredu ar y Cyd 2021 i 2025 ei 

lofnodi ym mis Mawrth 2021; dyma’r flwyddyn gyflawni gyntaf, gan gynnwys cyfarfod 

cyntaf y Fforwm Gweinidogion Iwerddon-Cymru a gynhaliwyd yng Nghymru ym mis 

Hydref (gweler Atodiad A).  

 

Cynhaliwyd y fenter “Cymru yn...” gyntaf yn 2021, gyda Chymru yn yr Almaen 2021. 

Roedd hyn yn edrych ar gyflawni ar draws pob agwedd ar y Strategaeth Ryngwladol 

(gweler Atodiad A). 

 

Daliodd y swyddfeydd ati i weithio’n agos gyda’n partneriaid rhanbarthol ar draws Ewrop 

– yn enwedig Llydaw, Gwlad y Basg, Fflandrys a Baden-Württemberg. Roeddem wedi 

diweddaru’r Cynllun Gweithredu gyda Llydaw ac wedi ymestyn y Memorandwm Cyd-

ddealltwriaeth gyda Gwlad y Basg. Gwnaethom barhau â’n trafodaethau gyda Fflandrys a 

Baden-Württemberg ar Femoranda Cyd-ddealltwriaeth. Llofnodwyd cytundeb 

partneriaeth rhwng Techspark Wales / Tramshed Tech a Saint-Quentin-en-Yvelines 

(SQY) yn Ffrainc a oedd yn berthnasol i amrywiaeth o ddisgyblaethau technolegol a 

digidol.  

 

Mae Cymru’n cymryd rhan mewn amrywiol rwydweithiau Ewropeaidd sy’n rhannu ein 

diddordebau a’n gwerthoedd ac yn darparu fforymau ar gyfer deialog a rhannu 

gwybodaeth.  Eleni, roedd rhain wedi cynnwys y canlynol: 
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• Rhwydwaith Arloesi Menter Vanguard (40 rhanbarth o 14 o wledydd Ewrop): 

- Cryfhau arloesedd cydweithredol  

- Codi proffil asedau ac arbenigedd ym maes ymchwil ac arloesi yng Nghymru 

- Ymgysylltu â sefydliadau’r UE, cefnogi ein gallu i ddadansoddi effaith polisi’r UE ar 

Gymru 

• Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol: 

- Datganiad y Cynulliad Cyffredinol a Chynhadledd ar Ddyfodol Ewrop  

- Comisiwn Bwa'r Iwerydd ynghylch dichonoldeb Rhanbarth Macro Iwerydd   

• Rhwydweithiau iechyd Ewropeaidd fel EUREGHA, sy’n arbennig o berthnasol o 

ystyried COVID-19. 

 

Ewrop yw ein marchnad allforio fwyaf o hyd, gan gynnwys yr Almaen, Ffrainc ac 

Iwerddon. Yn ystod 2021-22, rhoddodd pob swyddfa gymorth masnach i gwmnïau yng 

Nghymru. Roedd hyn yn cynnwys teithiau masnach i Ewrop o Gymru, fel ymweliad 

masnach â Dulyn o dan Raglen Cwmnïau Allforio Newydd Llywodraeth Cymru ym mis 

Mawrth, Arddangosfa Niwclear y Byd (Ffrainc) a Medica (yr Almaen). 

 

Mae Ewrop hefyd yn rhoi llawer iawn o fewnfuddsoddiad lle mae ein ffocws sy’n 

gysylltiedig â buddsoddi yn cyd-fynd â’r sectorau a nodir yn y Strategaeth Ryngwladol, 

ynghyd â’r rheini sy’n ychwanegu gwerth go iawn at economi Cymru, gan gynnwys ynni 

adnewyddadwy a pheirianneg uwch mewn gwledydd lle ceir cysylltiadau cryf â Chymru. 

Er enghraifft, mae swyddfa Ffrainc wedi canolbwyntio ar seiber, technoleg a lled-

ddargludyddion cyfansawdd i ddatblygu cyfleoedd masnachu a buddsoddi ac wedi 

defnyddio technoleg fel cyfrwng ar gyfer diplomyddiaeth gyhoeddus. Fel rhan o’r gwaith 

hwn, roedd presenoldeb cryf o Gymru yn y Fforwm Rhyngwladol ar Seiber yn Lille ac yn 

Wythnos Seiber Ewrop yn Llydaw, gyda siaradwyr o Gymru yn y digwyddiad Menywod 

mewn Seiber.  

 

Roedd swyddfeydd Ewrop wedi gweithio gyda thîm Arloesi Llywodraeth Cymru ar 

gydweithredu rhyngwladol ym maes arloesedd a phroffil arloesi Cymru, ac roedd hyn yn 

cael ei ategu gan ein haelodaeth o rwydweithiau arloesi Ewropeaidd fel Menter Vanguard, 

ERRIN a CRIQUE.  Mae’r cydweithio wedi helpu i osod y sylfeini ar gyfer cyllid consortiwm 

posibl gyda chysylltiadau cryf â gweithgareddau masnachu a buddsoddi. Rydym wedi 

gwella ein cydweithrediad ym maes arloesedd gyda Gwlad y Basg yng nghyd-destun ein 

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, gan ganolbwyntio ar ynni’r môr, gweithgynhyrchu 

uwch a gwyddorau bywyd. Mae trafodaethau ym Menter Vanguard wedi arwain at 

ymgysylltu manylach ag eMobil (asiantaeth e-symudedd) yn Baden-Württemberg. Mae 

Clwstwr yn gweithio gyda Minalogic yn Auvergne-Rhône-Alpes i hwyluso ar gyfleoedd 

masnach a buddsoddi sy’n canolbwyntio ar ymchwil ac arloesi.   
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7 
 

 

Mae rhanddeiliaid ar draws Ewrop wedi croesawu Taith ac mae’r swyddfeydd wedi’i 

hyrwyddo i ystod eang o randdeiliaid sefydliadol, Aelod Wladwriaethau a rhanbarthol yr 

UE.  Ym mis Mawrth, cynhaliodd tîm Brwsel ddigwyddiad ar Taith a pholisi symudedd 

addysg Ewrop, gyda 15 o banelwyr o sefydliadau symudedd Ewropeaidd.   

 

Defnyddiodd pob swyddfa Ddydd Gŵyl Dewi i hyrwyddo Cymru. Roedd y Prif Weinidog 

wedi ymweld â Brwsel i gymryd rhan mewn rhaglen o ddigwyddiadau. Ym Mharis, roedd 

derbyniad yn neuadd breswyl Llysgennad y DU wedi dathlu cysylltiadau Cymru/Ffrainc. 

Roedd cinio ym Mhreswylfa Llysgennad y DU yn Nulyn, gyda rhanddeiliaid allweddol o 

Iwerddon, wedi dathlu cysylltiadau Cymru/Iwerddon ac roedd pob swyddfa wedi cymryd 

rhan yn ymgyrch Gwnewch y Pethau Bychain Llywodraeth Cymru.   

 

Gogledd America 
 

Yn dilyn Cymru yn yr Almaen 2021, mae rhanbarth Gogledd America wedi bod yn 

hyrwyddo perthynas Cymru â Chanada drwy’r ail o’n blynyddoedd thema - Cymru yng 

Nghanada 2022 - gyda dathliadau dwyochrog gan Uchel Gomisiwn Canada yn ei fenter 

Canada Goes Cymru. Mae cynlluniau ar gyfer trydydd Cais am Gynigion Cymru-Québec 

yn 2022, gan gynnwys mewn ymchwil a datblygu. 

 

Yn UDA, roedd y rhanbarth wedi cefnogi’r Urdd i gefnogi’r neges heddwch yn ystod ei 

ymweliad ag Alabama drwy gyfarfodydd gyda phobl ddylanwadol yn y mudiad hawliau 

sifil. Roedd y daith yn llwyfan i dalent Cymru ac wedi galluogi’r rhanbarth i gynnal 

digwyddiadau ar gyfer y gymuned fusnes a Chymry ar wasgar er mwyn cryfhau’r cyswllt 

Alabama-Cymru ymhellach. Roedd perthynas y rhanbarth ag asiantaethau’r Cenhedloedd 

Unedig wedi golygu bod Menywod y Cenhedloedd Unedig a Penderyn wedi hyrwyddo’r 

neges heddwch mewn clwb i Lysgenhadon y Cenhedloedd Unedig.  

 

Mae’r rhanbarth yn aelod gweithredol o gymdeithasau busnes fel BABA. Yng nghyswllt 

COP26, roedd y rhanbarth wedi cynnal digwyddiad ar y cyd ar leihau carbon gyda BABA 

yn Philadelphia gyda siaradwr o swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac roedd 

wedi hwyluso cyfarfodydd gweinidogol gyda llywodraeth Québec yn COP26.   

 

Yn ystod 2021-22, roedd pob swyddfa wedi rhoi cymorth masnach i gwmnïau yng 

Nghymru, gan gynnwys cefnogi teithiau allforio rhithiol i Ganada a Dwyrain UDA a 

theithiau masnach i’r Gynhadledd Datblygwyr Gemau a Chynhadledd Cymdeithas 

Niwclear Canada.  
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Mae sicrhau llwyddiannau o ran allforio bwyd a diod yn flaenoriaeth ac mae’r rhanbarth 

wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod cig oen yn cael mynediad i’r 

farchnad yn yr Unol Daleithiau. Rydym hefyd wedi hyrwyddo cynnyrch o Gymru drwy eu 

harddangos yn ein digwyddiadau a gweithio gyda’r Adran Masnach Ryngwladol i gael 

rhagor o gynnyrch o Gymru o flaen prynwyr o Ganada drwy flychau blasu, gan gynnwys 

fel rhan o deithiau masnach o Gymru i Ogledd America.  

 

Mae’r ffocws ar fuddsoddi ar draws Gogledd America yn cyd-fynd â sectorau allweddol 

yn y Strategaeth Ryngwladol ond gan ychwanegu blaenoriaethau sy’n benodol i wledydd 

gan ystyried cryfderau a chyfleoedd rhanbarthol. Yng Nghanada, mae hyn yn cynnwys y 

sectorau niwclear ac ynni adnewyddadwy lle ceir cysylltiadau cryf rhwng y clystyrau yng 

Nghymru a’r farchnad darged. Cafodd y diwydiannau creadigol eu cefnogi drwy noddi 

FOCUS Cymru yn SXSW, dangosiad cyntaf o ffilm Gymraeg yn Los Angeles a BreakOut 

West yng Nghanada. Roedd y rhanbarth wedi bod mewn amrywiol gynadleddau eraill i 

dynnu sylw at Gymru fel lleoliad ar gyfer mewnfuddsoddi, gan gynnwys cynadleddau 

technoleg ariannol a lled-ddargludyddion cyfansawdd pwysig, cynadleddau gwyddorau 

bywyd allweddol, Diwrnodau Masnach y Byd, digwyddiadau uwchraddio a chyfarfodydd 

cynhyrchu arweiniad.  

 

Roedd rhanbarth Gogledd America wedi gweithio gyda Phrifysgol Abertawe ar 

Uwchgynhadledd Heriau Byd-eang Hillary Rodham Clinton. Cafodd 300m o bobl wybod 

am yr Uwchgynhadledd, a thrydariad am yr Uwchgynhadledd oedd y trydariad a oedd 

wedi cael ei “hoffi” fwyaf o holl drydariadau Llywodraeth Cymru yr wythnos honno.  

 

Roedd y rhanbarth wedi gweithio gyda sefydliad Cymry ar wasgar i sicrhau ysgoloriaethau 

newydd i fyfyrwyr o Ogledd America astudio yng Nghymru. Fel rhan o Gymru yng 

Nghanada, mae Canada bellach yn un o wledydd blaenoriaeth Cymru Fyd-eang, sy’n 

golygu bod ysgoloriaethau bellach ar gael i fyfyrwyr Canada. 

 

Roedd y rhanbarth wedi noddi Gŵyl Cymru Gogledd America ac wedi cynnal sesiynau 

am waith Llywodraeth Cymru yn ogystal â digwyddiadau Cymry ar Wasgar fel: 

 

• Derbyniad Dydd Gŵyl Dewi Cymdeithas Gymreig Philadelphia 

• Celtic Classic, yr ŵyl Geltaidd am ddim fwyaf yn UDA 

• Digwyddiadau cyn-fyfyrwyr i ddod o hyd i ragor o Gymry ar wasgar yn UDA a 

Chanada a gweithio gyda Phrifysgolion Cymru ar ddigwyddiadau o’r fath.  
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https://twitter.com/WalesinNA/status/1466813417424142338?s=20&t=PhRPG_hm_FdJW2Tx0HUvNQ
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https://www.swansea.ac.uk/cy/rhaglen-hariau-byd-eang/uwch-gynhadledd/
https://twitter.com/SwanseaUni/status/1458103233013067786?s=20&t=PhRPG_hm_FdJW2Tx0HUvNQ
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https://twitter.com/WalesinNA/status/1442167115297951748?s=20&t=uo9hk7Cj7rWe5H8Eb5xN1g
https://twitter.com/alumni_aber/status/1468511499111092226?s=20&t=uo9hk7Cj7rWe5H8Eb5xN1g


9 
 

Cydweithiodd y rhanbarth â Chlwb Pêl-droed Wrecsam, S4C ac FX/Disney+ i ddathlu 

Dydd Gŵyl Dewi yn Los Angeles gyda Rob McElhenney yn westai anrhydeddus. Daeth 

cyfran sylweddol o’r gwesteion o’r diwydiannau creadigol a arweiniodd at drafodaethau 

am gyfleodd ar gyfer mewnfuddsoddi. Cafodd y digwyddiad sylw yn y cyfryngau yng 

Nghymru ac yn yr Unol Daleithiau a dyma oedd y trydariad a gafodd ei ‘hoffi’ fwyaf yn y 

rhwydwaith rhyngwladol eleni (3.7k wedi ymgysylltu).  

 

Yn Ninas Efrog Newydd, roedd digwyddiadau wedi dod â Chymry ar wasgar a busnesau 

ynghyd gyda cherddoriaeth Gymreig fyw. Roedd digwyddiad ar wahân wedi hyrwyddo 

wisgi o Gymru i 40 o lysgenhadon y Cenhedloedd Unedig. Yn Chicago, roedd dathliadau 

wedi dod â Chymry ar wasgar, busnesau a byd academaidd o Ganol Gorllewin yr Unol 

Daleithiau at ei gilydd ynghyd â dirprwyaeth o Brifysgol Caerdydd. Yn Washington DC, fel 

rhan o’r ymgyrch “Gwnewch y Pethau Bychain”, cafodd cacenni cri eu rhoi i randdeiliaid a 

chynhaliwyd brecwast gyda Chawcws Cyfeillion Cymru. 

 

Yng Nghanada, roedd Dydd Gŵyl Dewi yn gyfle perffaith i gynnal lansiad wyneb yn wyneb 

ar gyfer y fenter Cymru yng Nghanada 2022 yn yr Uchel Gomisiwn yn Ottawa, ar ôl ei 

lansio’n rhithiol ym mis Ionawr oherwydd cyfyngiadau COVID-19. Roedd y 

digwyddiadau’n codi ymwybyddiaeth o Gymru yng Nghanada ymysg y corfflu diplomyddol 

yn Ottawa, yn cysylltu ag unigolion allweddol ar gyfer Cymru yng Nghanada ac yn 

hyrwyddo cynnyrch o Gymru. Yn dilyn y digwyddiad, mae llywodraeth y DU wedi 

penderfynu ychwanegu un o’r cynnyrch Cymreig poblogaidd i’w ddefnyddio yn ei 

digwyddiadau. 

 
 

Y Dwyrain Canol ac Asia 
 

Mae gan y timau ar draws y Dwyrain Canol ac Asia gylch gwaith eang. Yn ystod 2021-22, 

maent wedi canolbwyntio ar weithgareddau sy’n amrywio o gyflawni rhaglen Llywodraeth 

Cymru yn y Expo’r Byd yn Dubai (gweler Atodiad A), llunio cysylltiadau addysgol cryf yn 

India a Tsieina a gwaith etifeddiaeth helaeth ar ôl Cwpan Rygbi’r Byd 2019, a arweiniodd 

at lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Llywyddiaeth Oita yn Japan ym mis 

Mawrth. Mae’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn benllanw tair blynedd o waith yn 

Japan i ffurfioli cysylltiadau rhwng Cymru ac Oita. 

 

Mae’r rhanbarth wedi parhau i feithrin cysylltiadau cryfach gyda gwledydd a rhanbarthau 

partner eleni. Mae timau ar draws y rhanbarth wedi gweithio’n uniongyrchol gyda 

rhanddeiliaid yng Nghymru, o brifysgolion a cholegau i grwpiau chwaraeon, grwpiau 

diwylliannol a rhwydweithiau busnes i hwyluso cysylltiadau rhyngwladol.   
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Mae'r rhanbarth wedi llunio partneriaethau newydd, gan gynnwys llofnodi Memorandwm 

Cyd-ddealltwriaeth eang gyda Llywyddiaeth Oita yn Japan ar gydweithio ar draws 

chwaraeon, y celfyddydau a diwylliant, y byd academaidd, twristiaeth a’r sector bwyd a 

diod a Memoranda Cyd-ddealltwriaeth sy’n canolbwyntio ar addysg sydd wedi cael eu 

llofnodi yn India a Tsieina rhwng sefydliadau academaidd. 

 

Mae’r timau yn y Dwyrain Canol ac Asia yn dal i ganolbwyntio’n gryf ar fasnach a 

buddsoddi. Mae’r rhanbarth wedi darparu cymorth allforio i fusnesau Cymru ac wedi 

darparu gweminarau ar baratoi ar gyfer y farchnad a chymorth uniongyrchol drwy 

deithiau masnach ffisegol yn y sectorau gwyddorau bywyd, bwyd a diod, technoleg a 

seiber.  Yn ystod 2021-22, roedd pob swyddfa wedi darparu cymorth masnach i gwmnïau 

yng Nghymru, gan gynnwys fel rhan o rith-ymweliadau â marchnadoedd allforio India a 

Qatar a thaith fasnach go iawn i’r Emiraethau Arabaidd Unedig/Abu Dhabi. 

 

Yn ogystal â sicrhau bod y ffocws ar fuddsoddi yn cyd-fynd â’r Strategaeth Ryngwladol, 

mae blaenoriaethau sy’n benodol i wledydd yn ystyried cryfderau a chyfleoedd 

rhanbarthol ym maes technoleg, ynni adnewyddadwy a’r sectorau gwyddorau bywyd. 

 

Mae’r swyddfeydd wedi darparu llawer o weithgareddau rhithiol ar-lein yn ystod y 

flwyddyn, gan gynnwys tynnu sylw at gyfleoedd yn sector gwyddorau bywyd India. Mae 

hyn yn cael ei ddangos gan lwyddiant y cynhyrchydd brechlyn Indiaidd Wockhardt yn 

Wrecsam, cyfleoedd ynni ar y môr gydag awdurdodau porthladdoedd a’r gadwyn gyflenwi 

Gymreig yn Japan.   

 

Gyda swyddfeydd yn dychwelyd i weithgareddau wyneb yn wyneb, mae’r timau wedi 

cynrychioli Cymru mewn arddangosfeydd sector pwysig, gan gynnwys hyrwyddo’r sector 

lled-ddargludyddion yn sioe flaenllaw Asia yn Tokyo a sector bwyd a diod Cymru yn 

Tsieina. 

 

Mae pob swyddfa ar draws y rhanbarth wedi parhau i estyn allan ac adeiladu rhwydwaith 

y Cymry ar wasgar; mae timau yn Tsieina ac India wedi canolbwyntio ar gyn-fyfyrwyr o 

Gymru a meithrin cysylltiadau academaidd.  Mae pob tîm wedi darparu gweithgareddau 

ffisegol i ddatblygu’r rhwydwaith Cymry ar wasgar ac, yn Dubai, roedd y tîm wedi darparu 

cyfres o ddigwyddiadau gan ddefnyddio ein cennad penodedig ac ymweliadau 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i sicrhau cysylltiadau newydd. 

 

Mae’r sector addysg yn allweddol i farchnadoedd y Dwyrain Canol ac Asia ac mae’r 

rhanbarth wedi darparu cymorth uniongyrchol i lawer o brifysgolion a cholegau yng 

Nghymru i ddatblygu uchelgeisiau rhyngwladol o ran recriwtio myfyrwyr a chydweithio ar 

ymchwil. Mae’r swyddfeydd wedi cefnogi sefydliadau academaidd yng Nghymru i 

ddatblygu Memoranda Cyd-ddealltwriaeth gyda phartneriaid yn Qatar, Tsieina ac India.   
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Mae’r tîm yn India wedi cefnogi darparu’r rhaglen cyfnewid feddygol rhwng ysgolion 

meddygol Cymru yng Nghaerdydd ac Abertawe a cholegau meddygol ym Mumbai; yn 

Tsieina roedd y rhwydwaith wedi cefnogi Caerdydd a Phrifysgol De Cymru i sicrhau 

cytundebau partneriaeth gyda Phrifysgol Zhengzhou, Prifysgol Technoleg Henan a 

Sefydliad Gwyddoniaeth ac Arloesi Luoyang. 

 

Roedd Dydd Gŵyl Dewi yn gyfle i lunio cysylltiadau newydd ac ailgysylltu â busnesau a 

rhanddeiliaid allweddol ar draws y rhanbarth. Roedd pob swyddfa wedi gweithio’n 

uniongyrchol gyda Llysgenhadon a Phrif Gonswliaid y DU yn eu gwledydd perthnasol 

sydd wedi cefnogi a rhannu negeseuon allweddol o Gymru yn ystod y diwrnod 

cenedlaethol ac wedi cynnal gweithgareddau yn y preswylfeydd swyddogol.  Roedd y 

timau yn Tsieina ac India wedi cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau, o gêm o rygbi bach 

yn Chongqing gyda chyn-fyfyrwyr o Gymru, i ddigwyddiadau trafod gyda busnesau ym 

Mumbai gyda buddsoddwyr a darpar fuddsoddwyr. 

 

Roedd y tîm yn Dubai wedi cynnal cyfres o weithgareddau a oedd wedi cael eu targedu at 

wahanol grwpiau yn Expo’r Byd, a oedd yn dathlu busnesau a chryfderau diwylliannol 

Cymru drwy berfformiadau byw ac araith gan Weinidog yr Economi a oedd yn ymweld â’r 

Expo fel rhan o raglen ehangach yn y Dwyrain Canol; yr ymweliad tramor cyntaf gan 

Weinidog ers dros ddwy flynedd. 
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Atodiad A: Astudiaethau Achos 
 

 Iwerddon-Cymru Cyd-ddatganiad 

 
Ar Ddydd Gŵyl Dewi 2021, llofnododd y Prif 

Weinidog Ddatganiad a Chynllun Gweithredu ar y 

Cyd Iwerddon Cymru gyda Simon Coveney TD, 

Gweinidog Materion Tramor Iwerddon.  

 

Mae hwn yn nodi ein hymrwymiad i wella 

cydweithrediad rhwng Cymru ac Iwerddon rhwng 

nawr a 2025 a sut rydym yn bwriadu adeiladu ar 

hanes cryf a chadarnhaol hen gysylltiadau a 

dealltwriaeth ddiwylliannol ddofn. 

 

Mae’r Datganiad yn uchelgeisiol ond yn hollbwysig 

gan fod Cymru’n ceisio cryfhau’r berthynas â’i 

chymdogion yn Ewrop ar ôl i’r DU adael yr Undeb 

Ewropeaidd. Mae’n canolbwyntio ar chwe maes 

cydweithredu y mae gan Lywodraeth Cymru 

gyfrifoldeb datganoledig drostynt: 

 

1. Ymgysylltu Gwleidyddol a Swyddogol 

2. Yr Hinsawdd a Chynaliadwyedd 

3. Masnach a Thwristiaeth 

4. Addysg ac Ymchwil 

5. Diwylliant, Iaith a Threftadaeth 

6. Cymunedau, Cymry/Gwyddelod ar Wasgar 

a Chwaraeon 
 

Fforwm Gweinidogol  
 

Un o ymrwymiadau allweddol y Datganiad yw 

cynnal Fforwm Gweinidogol blynyddol rhwng 

Cymru ac Iwerddon. Cynhaliodd y Prif Weinidog y 

fforwm cyntaf yng Nghaerdydd ar 22 Hydref 2022. 

Yn bresennol o’r Cabinet roedd Gweinidog yr 

Economi, Vaughan Gething AS; y Gweinidog 

Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 

Lesley Griffith AS a’r Dirprwy Weinidog dros Newid 

Hinsawdd, Lee Waters AS. 
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Roedd y ddirprwyaeth Weinidogol o Iwerddon wedi cael ei harwain gan y Gweinidog 

Coveney, a’r Gweinidog Gwladol dros Hyrwyddo Masnach a Gwasanaethau Digidol, 

Robert Troy TD ac roedd Gweinidog yr Amgylchedd, Hinsawdd a Chyfathrebu, Eamon 

Ryan TD wedi ymuno o bell. 

  

Adferiad gwyrdd oedd thema drosfwaol y Fforwm a chafwyd trafodaethau sylweddol 

ynghylch: 

 

• Cysylltiadau dwyochrog a datblygiadau gwleidyddol mawr 

• Hyrwyddo masnach a datblygu economaidd 

• Ynni a gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd 

 

Roedd trafodaethau ar ynni a gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn canolbwyntio ar 

bwysigrwydd ynni adnewyddadwy a’r cyfleoedd posibl ar gyfer cydweithredu. Rydym yn 

parhau i archwilio hyn, yn enwedig o ran datblygiad economaidd y Môr Celtaidd.  

 

Roedd y Fforwm yn gyfle ehangach i ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol fel Amgueddfa 

Cymru, lle croesawodd y Prif Weinidog westeion a oedd yn cynnwys aelodau o Academi 

Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Gan 

adeiladu ar amrywiaeth o waith sydd eisoes wedi cael ei wneud yn Iwerddon i hyrwyddo 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, roedd hyn yn llwyfan i roi’r wybodaeth 

ddiweddaraf i Weinidogion Iwerddon am hynt y Ddeddf, trosolwg o flaenoriaethau 

eiriolaeth pobl ifanc yng Nghymru ar gyfer COP26 a thrafodaeth ar sut mae ymgysylltu â 

chenedlaethau’r dyfodol gan ddefnyddio’r Datganiad. 

 

Roedd y trafodaethau ynghylch hyrwyddo masnach a datblygu economaidd yn 

canolbwyntio ar goridor masnach Gogledd Cymru. Ym mis Mawrth 2022, roedd swyddfa 

Dulyn Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â’r Guinness Enterprise Centre, yn falch o 

groesawu dirprwyaeth o gwmnïau o Barc Gwyddoniaeth Menai ar ymweliad masnach â 

Dulyn. Cafodd yr ymweliad ei ariannu drwy gronfa ddwyffordd Cymru-Iwerddon SCoRE 

Cymru sydd newydd gael ei sefydlu.  

 

Edrych Ymlaen 

 

Yn 2022-23 bydd tîm Llywodraeth Cymru yn Iwerddon yn cyflawni: 

 

• Ymweliad arall â Chymru gan Weinidog yr Amgylchedd, Hinsawdd a Chyfathrebu 

Iwerddon, Eamon Ryan TD.  

• Y gyntaf yn y gyfres o ddarlithoedd Iwerddon Cymru yn Nulyn, yn unol â’r 

ymrwymiad yn y cynllun gweithredu ar y cyd.  
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• Cyfnewid dysgu i Iwerddon ar gyfer aelodau Academi Arweinyddiaeth 

Cenedlaethau’r Dyfodol. 

• Cyfres o weithgareddau datblygu busnes ar sectorau allweddol, diwydiannau 

creadigol, ynni adnewyddadwy a chefnogaeth barhaus i allforwyr Newydd. 

• Cefnogaeth i’r ail Fforwm Gweinidogol yn yr hydref (yn Iwerddon). 
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Atodiad A: Astudiaethau Achos 

 

Expo’r Byd 2020 Dubai 
 

1 Hydref 2021 – 31 Mawrth 2022  

 
Drwy ei phartneriaeth swyddogol â Phafiliwn y DU yn 

Expo 2020 Dubai, roedd Llywodraeth Cymru yn gallu 

arddangos goreuon Cymru ar lwyfan byd-eang a 

chyfrannu at dair uchelgais Strategaeth Ryngwladol 

Cymru. 

 

Roedd ein gweithgareddau yn Expo yn canolbwyntio 

ar feysydd lle mae Cymru’n arwain y byd, gyda 

chreadigrwydd, cynaliadwyedd, gwyddoniaeth a 

thechnoleg yn themâu trosfwaol.  

 

Llwyddodd tîm y Dwyrain Canol i sicrhau 

cynrychiolaeth gref o Gymru drwy raglen y DU drwy 

gydol Expo, gan gyflwyno negeseuon a themâu 

Cymreig wedi’u teilwra ar ddiwrnodau a oedd yn 

canolbwyntio ar Gymru.  Roedd busnesau, 

sefydliadau sector, arweinwyr academaidd a 

rhanddeiliaid o bob cwr o Gymru wedi defnyddio 

llwyfan Expo i ddatblygu eu huchelgeisiau allgymorth 

a rhyngwladol. Roedd cynrychiolwyr Cymreig o’r byd 

academaidd a diwydiant wedi llwyddo i gymryd rhan 

yn rhaglen ehangach y DU.  

 

Roedd oddeutu 1.1 miliwn o bobl wedi ymweld â 

Phafiliwn y DU. 

 

Ymwelwyr allweddol o Gymru  

 

• Vaughan Gething AS,  

Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru 
 

• Sophie Howe,  

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
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Roedd yr ymweliadau hyn yn gyfle amhrisiadwy i ymgysylltu’n bersonol â rhanddeiliaid 

allweddol yr Emiraethau Arabaidd Unedig, gan gynnwys Gweinidog Gwladol yr  

Emiraethau Arabaidd Unedig dros Fasnach Dramor, Gweinidog Gwladol yr Emiraethau 

Arabaidd Unedig dros Faterion Ieuenctid, Gweinidog yr Emiraethau Arabaidd Unedig dros 

Ddatblygu’r Llywodraeth a’r Dyfodol, Cronfa Cyfoeth Sofran, MASDAR (datblygwr ynni 

adnewyddadwy a chynaliadwyedd), a’r Dubai Future Foundation. 

 

Roedd Expo yn llwyfan i Gymru lunio cysylltiadau newydd gyda gwledydd a rhanbarthau 

targed a chryfhau’r cysylltiadau rhyngwladol sy’n flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru gyda 

Chanada, Iwerddon, a Baden-Württemberg drwy gysylltu a digwyddiadau a oedd yn cael 

eu cynnal yn eu Pafiliynau Expo perthnasol.  

 

Rhaglen Fusnes Llywodraeth Cymru   

 

Roedd y rhaglen yn targedu partneriaethau cydweithredol mewn ymchwil, buddsoddiad 

ac allforion gan gynnwys dau ddigwyddiad hybrid: 

 

• Roedd yr Uwchgynhadledd Gwyddorau Bywyd a Gofal Iechyd wedi hyrwyddo’r 

sector yng Nghymru a’r berthynas rhwng llywodraeth, y byd academaidd a 

diwydiant.  

• Roedd Uwchgynhadledd Technoleg Symudedd y Dyfodol yn hyrwyddo clystyrau 

lled-ddargludyddion cyfansawdd Cymru, seiberddiogelwch a thechnoleg ariannol. 

Roedd Gweinidog yr Economi wedi cyflwyno araith yn y digwyddiad.  

 

Roedd gweithgareddau hyrwyddo allforio bwyd a diod yn cynnwys:  

 

• Arddangosfa a oedd yn cynrychioli 10 cwmni ac yn hyrwyddo gwerthoedd brand 

cynaliadwy Cymru. 

• Cinio wedi’i baratoi gan y Cogydd o Gymru, a’r llysgennad cig oen, Chris Roberts, 

dan ofal Gweinidog yr Economi, gyda chefnogaeth Hybu Cig Cymru a Lobster Pot 

yn hyrwyddo Cig Oen Cymru, bwyd môr, iogwrt, caws, mêl, dŵr, gwirodydd a 

diodydd dialcohol. 

 

Ymweliad â Marchnadoedd Allforio: 

 

• Roedd naw o allforwyr o Gymru sy’n canolbwyntio ar dechnoleg wedi ymweld â’r 

Emiraethau Arabaidd Unedig gyda Hub 71 Abu Dhabi a Fintech Hive Dubai. 
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Rhaglen Ddiwylliannol Llywodraeth Cymru 

  

• Roedd Opera Cenedlaethol Cymru wedi cynnal gweithdai gwaith maes i blant ysgol  

• Roedd Cymry ar wasgar wedi bod mewn derbyniad rhwydweithio i ddathlu Dydd 

Miwsig Cymru. 

• Cafwyd perfformiadau dwyieithog gan y gantores a’r gyfansoddwraig werin o 

Gymru, Eve Goodman ac roedd Welsh of the West End wedi denu torfeydd ym 

Mhafiliwn y DU ac ar draws safle Expo. 

 

Rhaglen Expo  
 

• Roedd Pafiliwn y DU wedi cynnal tri digwyddiad “World Majlis Series” a oedd yn 

cynnwys panelwyr o Gymru:  
 

- Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. 

- Yr Athro Yacine Rezgui, Canolfan Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE), Prifysgol 

Caerdydd. 

- Dr Alex George, Llysgennad Iechyd Meddwl Ieuenctid y DU. 

 

• Cafodd yr opera Emirataidd gyntaf, “Al Wasl”, a gomisiynwyd gan Expo, ei 

gynhyrchu a'i berfformio ar y cyd ag Opera Cenedlaethol Cymru. 

 

Cyfryngau Cymdeithasol 

 

Roedd dilynwyr LinkedIn Cymru yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica wedi cynyddu 

212% ac roedd dilynwyr Twitter @Walesinmena wedi cynyddu 17%.  

 
 

 
 

 
 

LinkedIn 

Ymgysylltu 5.8k 

Cliciau ar Dudalen  25k 

Cyrhaeddiad Tudalennau  115k 

Sawl gwaith roedd postiadau yn weladwy  210k 

Sawl gwaith roedd tudalennau’n weladwy  211k 

Twitter  

Negeseuon trydar  543 

Ymgysylltu 2.4k 

Traffig  2.3k 
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Canlyniadau 
 

Bydd canlyniadau cyfranogiad Cymru yn Expo 2020 yn parhau ac yn cael eu gwireddu’n 

uniongyrchol mewn masnach ryngwladol a chyfleoedd buddsoddi posibl.  Bydd llawer yn 

cael eu gwireddu yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd nesaf gan y sefydliadau a’r 

rhanddeiliaid yng Nghymru a oedd yn gallu cyrraedd cynulleidfaoedd rhyngwladol a llunio 

cysylltiadau newydd.  

 

Yn ogystal â chodi proffil Cymru a hyrwyddo Cymru fel cenedl sy’n gyfrifol ar lefel fyd-

eang, mae dau ganlyniad mawr yn cynnwys ymweliadau â Chymru ym mis Mai 2022 gan 

Weinidog Tramor yr Emiraethau Arabaidd Unedig a Chronfa Cyfoeth Sofran. Mae’r rhain 

yn hanfodol i gryfhau ein cysylltiadau masnach a buddsoddi â’r Emiraethau Arabaidd 

Unedig.   
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Atodiad A: Astudiaethau Achos 

 

Cymru yn yr Almaen 2021 

 
Mae’r blynyddoedd thema ‘Cymru yn...’ wedi’u cynllunio i 

gryfhau’r berthynas rhwng Cymru a’r wlad bartner a 

defnyddio’r themâu a nodir yn y Strategaeth Ryngwladol i 

roi ffocws strategol i’n gweithgareddau. Maent yn 

ymwneud ag adeiladu cysylltiadau. 

 

Cymru yn yr Almaen 2021 oedd y cyntaf o’n 

blynyddoedd thema. Cafodd llawer o’r gweithgareddau 

eu cyflawni o dan gyfyngiadau COVID-19 llym, naill ai 

yng Nghymru neu yn yr Almaen, gyda llawer o 

ddigwyddiadau wyneb yn wyneb yn symud i blatfform 

rhithwir.  

 

Codi Proffil Cymru 

 

Cafodd y gweithgareddau diplomyddiaeth gyhoeddus 

canlynol eu cynnal yn ystod y flwyddyn: 

 

• Seminar deuddydd o hyd ar Lenyddiaeth Cymru ar 

iaith ac amrywiaeth a drefnwyd gan British Council 

Cymru/Germany, Llenyddiaeth Cymru a 

Literaturhaus Stuttgart 

• Partneriaeth newydd Celfyddydau Rhyngwladol 

Cymru gyda British Council Germany – Fonds 

Soziokultur – sy’n cefnogi prosiectau celfyddydau 

cymunedol mewn ardaloedd difreintiedig 

• Roedd Amgueddfa Cymru wedi ymweld â Berlin a 

llunio partneriaeth newydd â’r Amgueddfa Hanes 

Genedlaethol a Fforwm Humboldt 

• Roedd Cynghrair Prifysgol Caerdydd/Bremen wedi 

cynnal tri digwyddiad  

• Cyfnewidfa theatr, llenyddiaeth a cherddoriaeth ar-

lein Osnabrück a Llenyddiaeth Cymru  
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• Pedwar digwyddiad cymunedol a Chymry ar wasgar ar-lein:  
 

- Digwyddiad Lansio Cymuned yr Almaen yng Nghymru 

- Cymry ar Wasgar yn yr Almaen 

- Sesiwn Goginio bwyd a diod o Gymru 

- Taith Werdd drwy Gymru 

 

At ei gilydd, cawsom dros 40,000 o gysylltiadau, gan gynnwys cysylltiadau o’r 26 o drefi 

yng Nghymru sydd wedi'u gefeillio a threfi yn yr Almaen.  

 

Masnach a Buddsoddi 
 

Roedd y fenter yn llwyfan ar gyfer datblygu cysylltiadau economaidd: 

 

• Perthynas newydd gyda 18 cwmni o’r Almaen a 15 sydd â gweithrediadau yng 

Nghymru ac ychwanegu gwerth ychwanegol drwy frocera perthnasoedd eraill yng 

Nghymru. 

• Ymgyrch ddigidol i gynhyrchu arweiniad i dargedu sectorau busnes allweddol fel 

seiberddiogelwch, lled-ddargludyddion cyfansawdd a bwyd a diod. Cafodd hyn ei 

ategu gan ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus a gyrhaeddodd dros 1,050,000 o 

gysylltiadau.   

• Roedd ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus lled-ddargludyddion cyfansawdd digidol 

wedi cyrraedd dros 1,760,000 o gysylltiadau, roedd yr ymgyrch gymdeithasol wedi 

cyrraedd 385,000 o gysylltiadau, 120,300 o ymgysylltiadau.  

• Cefnogi sefydlu a lansio Siambr Fasnach Prydain yng Nghynghrair newydd Cymru-

Canolbarth yr Almaen.   

• Cefnogi 56 o gwmnïau o Gymru sy’n dymuno allforio i’r Almaen.  

• Hwyluso 14 o ymweliadau cyfnewid rhwydwaith clwstwr rhwng Cymru a’r Almaen. 

• Roedd Clwstwr Creadigol wedi ymrwymo i bartneriaeth gyda’r asiantaeth greadigol, 

MFG Baden-Württemberg. 

 

Cenedl sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang  

 

Roedd y flwyddyn thema hefyd yn dangos ymrwymiad Cymru i gyfrifoldeb byd-eang: 

 

• Roedd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru wedi cwrdd ag UK-German 

Connection. Trafodaethau ynghylch cyfnewidfa ieuenctid gyda Wales Democracy 

Box a Chynghorwyr Ieuenctid B-W yn 2022.  
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• Presenoldeb Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghynhadledd One 

Young World.  

• Ffilmio Arweinydd Ifanc Cenedlaethau’r Dyfodol gyda Llysgennad y DU i’r Almaen, 

gan drafod newid hinsawdd ar gyfer ymgyrch cyn-COP26/One Young World yr 

Almaen. Cafodd y ffilm ei hyrwyddo’n ddigidol gydag ymgyrch gan FCDO ar 

Google/rwydweithiau cymdeithasol yn cael effaith ehangach.  

• Cyflwyno’r Academi Heddwch i Sefydliad Ymchwil Heddwch yr Almaen a Thref 

Heddwch yr Almaen Osnabrück.  

• Cysylltu’r Urdd ag UK-German Connection a hyrwyddodd ei neges heddwch 

flynyddol.  

 

Perthynas Ranbarthol â Baden-Württemberg   

 

Cynhaliwyd cyfarfodydd drwy gydol y flwyddyn rhwng Gweinidogion Cymru, Swyddfa 

Canghellor y Wladwriaeth/Gweinyddiaethau Baden-Württemberg. Y fenter oedd y 

platfform ar gyfer trafodaethau ar gyfer Cyd-ddatganiad rhwng Cymru a Baden-

Württemberg i sôn am feysydd fel: cysylltiadau gwleidyddol; masnach ac 

entrepreneuriaeth; gwyddoniaeth ac arloesedd; symudedd dinesig/ieuenctid; hinsawdd a 

chynaliadwyedd.   

 

Perthynas â Llysgenhadaeth yr Almaen  
 

Gwnaethom gryfhau ein perthynas â Llysgenhadaeth yr Almaen drwy gyfres o 

weithgareddau drwy gydol y flwyddyn. Roedd hyn yn cynnwys:  

 

• Ymweliadau rhithiol ac ymweliadau go iawn â Chymru gan Lysgennad yr Almaen 

yn y DU. 

• Cysylltiadau newydd gydag asiantaethau dwyochrog fel yr UK-German Connection 

(symudedd ieuenctid). 

• Trafodaethau ynghylch Taith. 

• Cyflwyniadau i’r Urdd a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

O ganlyniad uniongyrchol i fenter Cymru yn yr Almaen 2021, mae Llysgenhadaeth yr 

Almaen wedi ymrwymo i lansio ‘Ffair Recriwtio’r Almaen yn y DU’ yng Nghymru yn 2022 – 

y tro cyntaf i’r prosiect gael ei gynnal y tu allan i Lundain ers ei sefydlu 10 mlynedd yn ôl. 
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Tystiolaeth Llywodraeth Cymru i ymchwiliad y Pwyllgor i gymryd rhan mewn 

chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig  

 

Cyd-destun 

1. Ers datganoli, mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi'n sylweddol mewn nifer o 
bolisïau a rhaglenni i hyrwyddo ffyniant ac atal a lliniaru tlodi. Er gwaethaf hyn, 
mae lefelau tlodi wedi aros yn gymharol ddigyfnewid yng Nghymru ers dros 15 
mlynedd ac mae unrhyw gynnydd wedi bod yn heriol, yn enwedig mewn rhai o'n 
cymunedau ôl-ddiwydiannol. Nid yw mwy na degawd o gyni cyllidol gan 
Lywodraeth y DU wedi helpu yn hynny o beth ac mae toriadau lles wedi cyfyngu 
ar gyllidebau Llywodraeth Cymru ac wedi lleihau cyllidebau ac incwm gwario 
aelwydydd. Bydd effaith y pandemig ac yna'r argyfwng costau byw yn dwysáu'r 
heriau yn y cymunedau hyn. Er bod camau mwyaf diweddar Llywodraeth Cymru 
ym maes tlodi wedi canolbwyntio ar liniaru effaith tlodi, bydd ymdrechion 
ehangach hefyd yn gofyn am feithrin y gallu i wrthsefyll tlodi yn y dyfodol.  
 

2. Mae'r Rhaglen Lywodraethu yn nodi uchelgeisiau clir i sicrhau Cymru fwy 
llewyrchus a mwy cyfartal a chanlyniadau gwell i bobl nawr ac yn y dyfodol. Mae 
trechu tlodi a'r anghydraddoldebau cysylltiedig wrth wraidd yr uchelgeisiau hyn. 
Fis Fawrth diwethaf, cychwynnodd y Ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, 
sy'n gosod ymrwymiad statudol ar Weinidogion Cymru, a rhai cyrff cyhoeddus, i 
sicrhau bod eu penderfyniadau strategol yn ystyried anfantais economaidd-
gymdeithasol.  

 
Pwysigrwydd byd chwaraeon 

3. Mae byd chwaraeon yn hollbwysig i fywyd ein cenedl. Mae'n cael dylanwad 
pwerus ar ein hunaniaeth genedlaethol; mae'n ein huno'n genedl ac yn rhoi 
presenoldeb ar lwyfan y byd y mae eraill yn ei chwennych. Mae chwaraeon hefyd 
yn allweddol i'n hiechyd a'n llesiant fel cenedl, gyda'n gweledigaeth ar gyfer 
cenedl egnïol lle y gall pawb fwynhau chwaraeon drwy gydol oes.  
 

4. Mae gan fyd chwaraeon gyfraniad pwysig i'w wneud i'n helpu i gyflawni ein 
Rhaglen Lywodraethu, gyda'i gyrhaeddiad a'i ddylanwad yn ymestyn y tu hwnt i'r 
ymrwymiadau penodol i sicrhau mynediad cyfartal, gwella cyfranogiad ac 
adeiladu ar y cyfleusterau chwaraeon a ddarperir ledled y wlad. Mae gan 
chwaraeon rôl allweddol i'w chware yn y gwaith o gyflawni ein hymrwymiadau i 
sicrhau cenedl fwy llewyrchus, gwyrddach ac iachach a chenedl fwy cyfartal.   

 
5. Yn y cyd-destun hwn, bydd Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda Chwaraeon 

Cymru, yn parhau i arwain y sector ac yn annog cydweithio ag eraill er mwyn 
meithrin a hwyluso cynnydd mewn gweithgarwch corfforol ymhlith y boblogaeth a 
buddsoddi ymdrechion ac adnoddau lle y bo angen y rhain fwyaf; lle mae 
amrywiadau sylweddol mewn cyfranogiad a lle ceir diffyg cyfle neu uchelgais i 
gymryd rhan mewn gweithgareddau egnïol.   

 
Heriau sy'n wynebu byd chwaraeon a hamdden 
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6. Cydnabyddir yn gyffredinol werth chwaraeon i iechyd a'u gwerth cymdeithasol ac 
economaidd, a dyna pam mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn 
chwaraeon drwy ei phŵer ataliol.  
 

7. Mae anghydraddoldebau gweithgarwch chwaraeon yn ystod y cyfyngiadau 
symud wedi cael eu dangos yn glir gan astudiaethau olynol sydd wedi cael eu 
comisiynu gan Chwaraeon Cymru ers dechrau pandemig COVID-19. Yn ystod 
cyfnod y cyfyngiadau symud, roedd pobl o gefndiroedd â statws economaidd-
gymdeithasol is yn llawer mwy tebygol o ddweud bod lefelau eu gweithgarwch 
corfforol wedi gostwng. Yr hyn sy'n achosi'r pryder mwyaf yw bod 9% o bobl wedi 
dweud nad oedd eu plant yn ymgymryd ag unrhyw weithgarwch corfforol nac 
ymarfer corff ar ddiwrnod arferol ond bod hyn yn cynyddu i 14% ar gyfer plant o 
gefndiroedd â statws economaidd-gymdeithasol is.  
 

8. Wrth inni droi at y broses o adfer yn sgil y pandemig, bydd ehangu ar y cyfleoedd 
i gynyddu cyfranogiad i gefnogi ein hiechyd meddwl a'n hiechyd corfforol yn 
bwysicach nag erioed. Fodd bynnag, mae canlyniadau'r pandemig eisoes yn cael 
eu gweld wrth i ymdrechion ganolbwyntio ar baratoi cyfleusterau, denu aelodau 
o'r newydd ac ennyn hyder defnyddwyr unwaith eto. Dyma rai o'r enghreifftiau 
sy'n effeithio ar incwm a roddwyd inni gan weithredwyr canolfannau hamdden ac 
ymddiriedolaethau sydd wedyn yn effeithio ar eu gallu i recriwtio a chadw staff i 
ddarparu'r amrywiaeth o wasanaethau a oedd ar gael cyn y pandemig.  

 
9. Hefyd, mae'r argyfwng costau byw yn gwneud sefyllfa sydd eisoes yn anodd yn 

fwy anodd byth gyda chostau ynni a chwyddiant yn effeithio ar allu teuluoedd i 
wario. Bydd yn effeithio ar y rhai mewn ardaloedd difreintiedig yn fwy nag eraill 
fwy na thebyg a gwyddom fod grwpiau sy'n agored i niwed, megis rhieni sengl, 
plant ifanc, pobl anabl a grwpiau ethnig lleiafrifol, yn fwy tebygol o fyw mewn 
tlodi.  
 

10. Gall cymryd rhan mewn chwaraeon fod yn heriol am lu o resymau, megis cost 
dillad a chyfarpar arbenigol, a chost teithio i gyfleusterau. Gwyddom o waith 
ymchwil y gall prinder cyfleoedd i bobl fod yn gorfforol egnïol achosi 
anghydraddoldeb a diffyg cymhelliant, ac y gall lefelau gweithgarwch corfforol fod 
yn gysylltiedig â statws economaidd-gymdeithasol yn seiliedig ar ymchwil 
ddiweddar gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.   

 
Camau gweithredu Llywodraeth Cymru 

11. Yn ystod y pandemig, darparodd Llywodraeth Cymru £66.5m o gyllid i helpu'r 
sector chwaraeon a hamdden i fynd i'r afael ag effaith y cyfyngiadau 
angenrheidiol. Roedd hyn yn cynnwys swm ychwanegol o £16.5m ar gyfer 
Cronfa Adfer Chwaraeon a Hamdden i gefnogi sefydliadau cenedlaethol, clybiau 
chwaraeon lleol, ymddiriedolaethau hamdden a darparwyr 
annibynnol/hunangyflogedig, a £20.1m ar gyfer clybiau chwaraeon proffesiynol yr 
effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i 
ddigwyddiadau chwaraeon gael eu cynnal heb dorf. Nid oes unrhyw amheuaeth, 
heb y cymorth ariannol hwn, na fyddai'r sector wedi cael niwed anadferadwy a 
fyddai wedi cael effaith hirhoedlog ar iechyd a llesiant y genedl.   
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12. Caiff y rhan helaeth o gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer chwaraeon ei sianelu 
drwy Chwaraeon Cymru, ein partner cyflawni ym maes chwaraeon. Disgwylir i 
Chwaraeon Cymru ddefnyddio'r cyllid hwn – a'r cyllid y mae'n ei gael drwy'r Loteri 
Genedlaethol – i gyflawni'r amcanion a nodwyd yn ei lythyr cylch gwaith gan y 
Llywodraeth. Byddwn yn buddsoddi mwy na £75m dros y tair blynedd nesaf er 
mwyn i Chwaraeon Cymru gyflawni ei nodau a'i amcanion.  
 

13. Wrth inni adfer yn sgil y pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid 
ar gyfer rhaglenni Haf o Hwyl a Gaeaf Llawn Lles llwyddiannus. Mae'r rhaglenni 
hyn wedi darparu gweithgareddau chwaraeon a diwylliannol am ddim i blant a 
phobl ifanc 0-15 oed er mwyn mynd i'r afael ag effeithiau cymdeithasol, 
emosiynol a chorfforol y pandemig. Drwy'r rhaglen Gaeaf Llawn Lles, 
buddsoddwyd mwy na £1m mewn sefydliadau chwaraeon er mwyn iddynt 
ddarparu gweithgareddau am ddim ledled Cymru. Maent yn cynnwys darpariaeth 
chwaraeon a gweithgarwch corfforol yr Urdd drwy gyfrwng y Gymraeg mewn 
ardaloedd gwledig ac ardaloedd lle y ceir amddifadedd cymdeithasol, rhaglen 
Colegau Cymru i uwchsgilio myfyrwyr coleg i ddarparu chwaraeon a 
gweithgareddau hamdden egnïol i'w cyfoedion ac i blant a phobl ifanc, a sesiynau 
blasu i blant ym maes Athletau, Chwaraeon Raced, Bowliau, Beicio a Chodi 
Pwysau drwy eu clybiau a'u hacademiau.    

 
14. Mae cefnogi ein clybiau chwaraeon cymunedol ledled Cymru yn flaenoriaeth i'r 

Llywodraeth hon ar y lefel elît a'r lefel gymunedol, yn ogystal â buddsoddi yng 
nghyfleusterau chwaraeon ein gwlad fel y gallwn ddatgloi mwy o'n potensial fel 
cenedl. Os ydym am sicrhau manteision chwaraeon i bawb, o'r clybiau llawr 
gwlad i'r mabolgampwyr elît, mae'n hollbwysig ein bod yn gwneud cyfleusterau ar 
gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn hygyrch i bawb. Mae cyfleusterau 
modern, hygyrch a chynaliadwy yn hollbwysig i annog pobl i ddechrau, neu i 
ailddechrau, cymryd rhan mewn chwaraeon. Rydym eisoes wedi ymrwymo i 
fuddsoddi £24m o gyllid cyfalaf dros y tair blynedd nesaf yn ein cyfleusterau 
chwaraeon, sy'n ychwanegol at y buddsoddiad cyfalaf gwerth £13.2m yn 2021-
22. Mae Chwaraeon Cymru wedi sefydlu Grwpiau Buddsoddiadau Cyfalaf 
Strategol yn ddiweddar i ddatblygu cynllun strategol i gyfeirio a blaenoriaethu 
buddsoddiad cyfalaf mewn cyfleusterau yn y prosiectau hynny sy'n mynd i'r afael 
ag anghydraddoldebau. Cynhaliodd Chwaraeon Cymru gynllun peilot 
llwyddiannus ar gyfer menter gyllido newydd y llynedd, Crowdfunder. Mae'r 
gronfa hon, sy'n parhau eleni, yn targedu cymunedau difreintiedig yn 
anghymesur, drwy ddarparu cyllid ar ganran uwch i'r clybiau hynny yn yr 
ardaloedd mwyaf difreintiedig yn ôl data Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. 
Mae'r ffrwd fuddsoddi newydd hon yn ffordd wych o annog cydlyniant cymunedol 
ac yn uwchsgilio'r rhai sy'n ymwneud â'r clwb cymunedol am fod cymorth yn cael 
ei roi drwy'r broses gan staff Chwaraeon Cymru a Crowdfunder. 

 
15. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn cyfleusterau chwaraeon 

ledled Cymru mewn ffordd gynaliadwy a chyfrifol ar lefel fyd-eang er mwyn 
sicrhau mynediad cyfartal a chefnogi ein hathletwyr a'n hyfforddwyr talentog, lle 
bynnag y maent yn byw ac o ba gefndir bynnag y maent yn dod. Rydym eisoes 
wedi cael deialog gadarnhaol ac adeiladol gyda rhai o'n partneriaid cenedlaethol 
ynglŷn â chyflawni'r amcanion hynny gyda'n gilydd. 
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16. Mae Chwaraeon Cymru wedi darparu symiau sylweddol o gyllid i lawer o 
wahanol gampau ledled Cymru. Mae llawer o enghreifftiau mewn amrywiaeth o 
gampau, o welliannau i gaeau yng Nghlwb Rygbi Gwernyfed a Chlwb Pêl-droed 
Tref Dinbych; i gyrtiau tennis newydd yng Nghas-gwent a galluogi mynediad i 
bobl anabl yng Nghlwb Bowliau Beechwood yng Nghasnewydd. Mae rhwydi 
ymarfer newydd ar gyfer Clwb Criced Sir Benfro, cyfarpar newydd ar gyfer Clwb 
Canŵio Bala a matiau newydd ar gyfer Clwb Ju-Jitsu Brasil yn Ystradgynlais. 
Hefyd, bydd parciau dysgu beicio ym Mharc Cwm Dâr a Pharc Coffa Wattstown 
yn adfywio tir a ddefnyddiwyd at ddibenion eraill yn flaenorol, a'u troi'n ardaloedd 
i blant ifanc ddysgu sut i fynd ar gefn beic, annog addysgu plant sut i feicio, yn 
ogystal â hanfodion diogelwch ar y ffordd. 

17. Dylem hefyd gydnabod bod Llywodraeth y DU hefyd yn buddsoddi mewn 
cyfleusterau chwaraeon bellach. Mae Llywodraeth y DU wedi penderfynu mynd 
ati i danseilio datganoli drwy wneud penderfyniadau ar faterion datganoledig, gan 
gynnwys chwaraeon, gyda chyhoeddiadau am gyllid ar gyfer tennis a phêl-droed 
yn enghreifftiau diweddar. Mae'r pwerau cymorth ariannol a ddarparwyd yn Neddf 
Marchnad Fewnol y DU yn caniatáu i Weinidogion y DU wneud penderfyniadau 
ar faterion datganoledig heb fandad a heb unrhyw atebolrwydd i'r Senedd a'i 
phwyllgorau. Nid yw Llywodraeth y DU, wrth weithredu, yn ystyried y cyd-destun 
deddfwriaethol y mae'n cyfeirio cyllid cyhoeddus ynddo ac nid oes unrhyw waith 
yn cael ei wneud i atal dyblygu. Mae hefyd yn aneglur sut y bydd Llywodraeth y 
DU yn sicrhau bod prosesau archwilio wedi'u bodloni mewn modd sy'n galluogi 
atebolrwydd priodol a sut y bydd Senedd Cymru yn craffu ar wariant mewn 
meysydd datganoledig. Mae'r dull gweithredu digyswllt hwn yn fygythiad i 
ddatganoli lle ceir risg o ganlyniadau nad ydynt yn rhoi gwerth am arian o 
ganlyniad i ddatblygu polisi heb wybodaeth ddigonol. Mae'r ffordd y mae 
Llywodraeth y DU yn mynd ati i sicrhau ffyniant bro yn golygu y bydd gan Gymru 
lai o ddylanwad dros lai o arian ac rydym yn pryderu o hyd am fethiant 
Llywodraeth y DU i flaenoriaethu angen yn ei methodolegau a'i dyraniadau. Ar 
hyn o bryd, nid oes unrhyw fudd amlwg i Gymru o ganlyniad i ffyniant bro gan fod 
cronfeydd strwythurol yr UE yn cael eu disodli gan lai o gyllid gyda model mwy 
anraddoledig a chanolog sy'n eiddo'n gyfan gwbl i Whitehall. Bydd y ffactorau hyn 
yn sicrhau bod llai o arian yn cael ei dargedu lle y bo'i angen fwyaf.   
 

18. Fodd bynnag, dim ond rhan o'r darlun yw hyn. Mae'r portffolio chwaraeon hefyd 
yn gweithio gyda meysydd eraill Llywodraeth Cymru i sicrhau'r canlyniadau gorau 
oll i chwaraeon a chael effaith uniongyrchol ar y cyfleoedd chwaraeon a gynigir.  
 

19. Mae chwaraeon yn chwarae rôl i ysbrydoli. Mae ein buddsoddiad ar lefel elît, 
drwy fuddsoddi mewn cyfleusterau chwaraeon o'r radd flaenaf i gefnogi 
llwyddiant ein cenedl ar y llwyfan rhyngwladol ym myd chwaraeon, yn allweddol i 
ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. Mae hefyd yn cynyddu'r cyfleoedd posibl inni 
gynnal digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol, sydd, yn eu tro, yn ymestyn ein 
cyrhaeddiad byd-eang ac sy'n gallu annog cyfranogiad.  
 

20. Rhaglen waith gydweithredol, sefydledig yw'r Gronfa Iach ac Egnïol, sy'n cael ei 
chyd-reoli gan Lywodraeth Cymru (iechyd a chwaraeon), Chwaraeon Cymru ac 
Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae Chwaraeon Cymru yn rheoli'r rhaglen grantiau 
sydd wedi buddsoddi £5.9m mewn amrywiaeth o brosiectau ledled Cymru ers 
2018 er mwyn treialu ffyrdd arloesol, newydd o gynyddu cyfranogiad mewn 
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gweithgarwch corfforol a gwella llesiant meddyliol pobl. Nod y prosiectau yw 
lleihau anghydraddoldebau mewn canlyniadau a rhwystrau mewn amrywiol 
ffyrdd, o ddulliau garddio sy'n pontio'r cenedlaethau, annog teuluoedd i fod yn 
egnïol gyda'u babanod newydd-anedig, i gynyddu gweithgareddau corfforol a 
chymdeithasol i bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal. Ceir prosiectau eraill sy'n 
ceisio helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl i fabwysiadu ffordd o fyw 
annibynnol ac egnïol yn yr hirdymor, ac un sy'n defnyddio atgofion chwaraeon i 
helpu pobl â dementia. 

 
21. Mae strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach Llywodraeth Cymru yn nodi ein 

cynlluniau, dros gyfnod o ddeng mlynedd, i drawsnewid y ffordd y mae 
penderfyniadau yn cael eu gwneud mewn bywyd pob dydd sy'n effeithio ar ein 
pwysau a'n llesiant. Ymhlith yr ymyriadau a gefnogir drwy'r Cynllun Cyflawni mae 
Cynllun Hamdden Egnïol i bobl dros 60 oed, a ariennir gan Chwaraeon Cymru, 
sy'n canolbwyntio ar anghydraddoldebau iechyd ac sy'n gweithio drwy 
ganolfannau hamdden er mwyn sicrhau mwy o allgymorth. Rydym hefyd yn 
parhau i gyflwyno ein Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer 
Corff gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae hwn wedi parhau i addasu i 
gynnig cyfleoedd ychwanegol drwy opsiynau digidol a gweithgareddau awyr 
agored. Rydym hefyd yn parhau i fuddsoddi yn y Fenter Nofio am Ddim a'r 
Cynllun Nofio am Ddim i'r Lluoedd Arfog er mwyn rhoi mynediad am ddim i byllau 
nofio awdurdodau lleol i blant a phobl ifanc, pobl 60 oed a hŷn a chyn-aelodau ac 
aelodau o'r lluoedd arfog. Mae'r Fenter Nofio am Ddim hefyd yn cefnogi ein 
hymdrechion cenedlaethol i roi sgiliau bywyd pwysig i blant a phobl ifanc drwy'r 
elfen 'dysgu sut i nofio' o'r ddarpariaeth. 

 
22. Gall cyfleusterau sy'n eiddo i'r gymuned ac sy'n cael eu gweithredu gan y 

gymuned hefyd chwarae rhan bwysig i rymuso pobl leol, gan ddarparu swyddi 
lleol yn ogystal â chyfleoedd i gymdeithasu – sy'n mynd i'r afael ag unigedd a 
theimlo'n ynysig a gwella iechyd a llesiant yn gyffredinol. Mae cyllideb o £6.5m 
wedi cael ei dyrannu ar gyfer Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn 2022-23. Nod 
ein Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yw gwella cyfleusterau cymunedol, sy'n 
ddefnyddiol i bobl yn y gymuned ac sy'n cael eu defnyddio ganddynt. Mae 
cyfleusterau cymunedol, gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon, yn chwarae rôl 
hollbwysig, gan roi ffocws i ddigwyddiadau cymunedol, drwy roi cyfleoedd i 
wirfoddoli a mynediad lleol i wasanaethau. Gall hyn fod hyd yn oed yn bwysicach 
mewn ardaloedd gwledig. Mae'r grantiau a ddyfarnwyd hyd yma y flwyddyn hon 
wedi cefnogi Clwb Bowliau Garnddiffaith, Boxing Community Action a Chlwb 
Hwylio Merthyr Tudful.   

 
23. Mae'r ystad addysg, drwy ein hysgolion a'n colegau, hefyd yn llwyfan pwysig ar 

gyfer ein cyfleusterau chwaraeon. Mae ein Rhaglen Cymunedau Dysgu 
Cynaliadwy yn chwarae rôl bwysig o ran darparu cyfleusterau chwaraeon. Mae'r 
rhaglen yn ei gwneud yn glir ein bod yn disgwyl i ysgolion a cholegau yng 
Nghymru gefnogi ein dysgwyr a chymunedau yn fwy cyffredinol. Ein dyhead yw 
bod pob cyfleuster sy'n cael buddsoddiad yn ymrwymo i ddarparu asedau at 
ddefnydd y gymuned lle y bo galw lleol. Mae hyn wedi arwain at ddarparu 
cyfleusterau chwaraeon ardderchog sydd o fudd i bob grŵp oedran, megis yn 
Ysgol Bro Teifi yn Llandysul, Ceredigion. Mae hon yn ysgol 3 - 19 oed cyfrwng 
Cymraeg newydd sydd wedi symleiddio darpariaeth addysg yn yr ardal er mwyn 
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cefnogi dysgwyr o oedran cynradd hyd at addysg uwchradd ac yn sicrhau bod ei 
chyfleusterau chwaraeon o'r radd flaenaf, sy'n cynnwys cae pob tywydd a 
neuadd chwaraeon, ar gael yn hwylus i'r gymuned gyfagos y tu allan i oriau'r 
diwrnod ysgol. Rydym yn disgwyl i bob prosiect sy'n cael cymorth ariannol 
ddangos sut y gall ei gyfleusterau ysgol gefnogi'r gymuned gyfagos. Mae hyn yn 
cynnwys ymestyn y defnydd o asedau ffisegol megis cyfleusterau chwaraeon at 
ddefnydd y gymuned, yn ystod oriau ysgol a'r tu allan iddynt. Mae hefyd yn 
hollbwysig sicrhau bod cydgysylltu o ran sut mae disgyblion yn cyrraedd yr ysgol 
ac rydym yn buddsoddi yn y seilwaith teithio llesol ledled Cymru gyda chyllid o 
£220m yn ystod y flwyddyn ariannol hon a'r ddwy flwyddyn ariannol ddilynol. 

 
Casgliad a'r camau nesaf  

24. Mae sicrhau mynediad cyfartal i chwaraeon yn un o ymrwymiadau allweddol 
Llywodraeth Cymru, sy'n mynd i'r afael â hynny ac yn ei gefnogi mewn sawl 
ffordd wahanol. Fodd bynnag, rydym hefyd yn cydnabod nad yw'n rhywbeth y 
gallwn ei gyflawni ar ein pen ein hunain, ac y bydd angen inni weithio'n agos 
gyda'r teulu chwaraeon ehangach a rhanddeiliaid allweddol megis awdurdodau 
lleol a grwpiau cymunedol i wneud rhagor o gynnydd.  
 

25. Wrth inni barhau i adfer yn sgil y pandemig ac wrth inni fynd i'r afael â heriau 
ehangach, megis yr argyfwng costau byw, bwriadwn gynnal Uwchgynhadledd 
Chwaraeon yn ddiweddarach eleni gyda ffocws allweddol ar ystyried sut y gall 
chwaraeon ysgogi mwy o gyfranogiad yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig a'n 
grwpiau anos eu cyrraedd. Bydd yr Uwchgynhadledd hon yn anelu at adeiladu ar 
yr ysbryd gydweithredol wych a welsom pan oedd y pandemig ar ei anterth ac at 
feithrin cydberthnasau a phartneriaethau newydd. Gobeithiwn y bydd gwaith y 
Pwyllgor yn y maes hwn yn helpu i lywio'r flaenraglen waith honno a dylanwadu 
arni.    

 
 

Dawn Bowden AS 

Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 

Mehefin 2022 
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