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21 Rhagfyr 2022 
 

Annwyl Gadeirydd 
 

Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 8 Tachwedd ar Gyllideb Ddrafft 
Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-2024.  
 
 

Cysylltiadau Rhyngwladol 
 

Mae'r tabl isod yn darparu dadansoddiad o'r dyraniad ar gyfer Cysylltiadau Rhyngwladol yn 
y Gyllideb Ddrafft ddangosol ar gyfer 2023-24.  
 

- Llinell Wariant yn y 

Gyllideb 

Cyllideb 
Ddrafft 

Ddangosol  
2023-24 

 
Rhagfyr 2021  

 Trosglwyddiadau 
MEG i MEG  

Cyllideb Derfynol 
Ddangosol  

2023-24 
 

Mawrth 2022  

 £000oedd   £000oedd   £000oedd  

Cysylltiadau Rhyngwladol 8,904   (350) 8,554  

Cam 
gweithredu: 

Rhyngwladol 8,904   (350) 8,554  

Maes 
Rhaglenni 
Gwariant: 

Rhyngwladol 8,904   (350) 8,554  

 

 

Mae gostyngiad o £350,000 i £8.554m yn y gyllideb o ganlyniad i drosglwyddiad MEG i 

MEG (Prif Grŵp Gwariant) y cytunwyd arno, o Gysylltiadau Rhyngwladol i Ddatblygiad 

Rhyngwladol er mwyn helpu i gyflawni agweddau Cymru ac Affrica ar y Strategaeth 
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Ryngwladol. Gwnaed y trosglwyddiad yn 2022-23 a bydd hefyd yn cael ei weithredu yn 

2023-24 a 2024-25 gan ymestyn y trosglwyddiadau o £350,000 hyd at ddiwedd y 

Strategaeth Ryngwladol. Daw'r tabl uchod o'r tablau Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL) a 

gyhoeddwyd ar gyfer Cyllideb Derfynol 2022-23 i 2024-25. 

 

Ers hynny bu gostyngiad pellach o 2% i'r gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol fel rhan o 
ailflaenoriaethu cyllideb yr hydref Llywodraeth Cymru a gostyngiadau yn y gyllideb o fewn y 
MEG. Felly, mae cyllidebau Cysylltiadau Rhyngwladol ar gyfer 2023-24 wedi gostwng o 
£8.554m i £8.383m (£0.171m yn llai).   
 

Fel rhan o’r broses cyllideb atodol gyntaf ar gyfer 2023-24, cytunwyd y bydd £100,000 
ychwanegol yn cael ei drosglwyddo o'r BEL Cysylltiadau Rhyngwladol o fewn MEG 
Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu i'r BEL Datblygu Rhyngwladol o fewn MEG 
Cyfiawnder Cymdeithasol er mwyn talu pwysau chwyddiant ar gyfer prosiect Plannu Coed 
Mbale. Dim ond ar gyfer blwyddyn 2023-24 y mae'r trosglwyddiad hwn.  Mae hynny'n 
golygu mai £8.283m fydd y gyllideb ddiwygiedig ar gyfer Cysylltiadau Rhyngwladol yn 2023-
24. 
 

Alldro terfynol 2021-22 ar gyfer Cysylltiadau Rhyngwladol oedd £5.861m yn erbyn cyllideb o 
£8.554m - tanwariant o £2.692m. Mae'r amrywiant hwn yn ganlyniad i oedi o ran 
atgyfnerthu'r swyddfeydd tramor a llai o weithgareddau ymgysylltu gydol y flwyddyn. Dau 
ffactor yw effeithiau’r pandemig Covid, sy'n parhau i effeithio ar ranbarthau ledled y byd ar 
adegau gwahanol.  
 
Roedd y gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol ar gyfer 2022-23 yn £8.554m yn y lle cyntaf. 
Yna fe wnaeth Cyllideb Atodol Gyntaf 2022-23 ar gyfer Cyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol 
ostwng y gyllideb honno o £8.554m i £8.537m oherwydd bod £17,000 ar gyfer prydlesi 
IAS17 wedi cael ei ddychwelyd i gronfeydd wrth gefn. Hefyd, cytunodd Cysylltiadau 
Rhyngwladol i drosglwyddo £100,000 i MEG yr Economi er mwyn cefnogi ymgyrch 
farchnata Cwpan y Byd, gyda phwyslais ar werthoedd, ac ail drosglwyddiad o £20,000 i 
MEG yr Economi er mwyn cefnogi'r artistiaid hynny fu’n cynrychioli Cymru yng Ngŵyl 
Lorient. Bydd Cysylltiadau Rhyngwladol hefyd yn derbyn dyraniad cyllid untro o £7,000 gan 
y Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu er mwyn cefnogi dyfarniadau cyflog i staff 
wedi’u lleoli dramor.  Arweiniodd hyn at gyllideb gwerth £8.424m ar gyfer Cysylltiadau 
Rhyngwladol yn 2022-23. 
 
Mae cysylltiadau rhyngwladol yn rhagweld alldro o tua £7.9m yn 2022-23 ac felly tanwariant 
o tua £524,000 ar gyfer eleni (i'w gadarnhau).  Dylid nodi bod sawl newidyn yn ymwneud â’r 
rhagolwg hwn a byddwn yn ei adolygu'n gyson. Mae’r pandemig Covid wedi parhau i 
effeithio ar ein rhwydwaith a gwaith ymgysylltu eleni - er i raddau llai nag yn 2021-22.  
 

Datblygiad rhyngwladol 
 
Mae Cyllideb Ddrafft Datblygu Rhyngwladol ar gyfer 2023-24 yn £1.275m sy'n cynnwys 
£925,000 gan MEG gwahanol o dan gyfrifoldeb y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, 
ynghyd â'r trosglwyddiad MEG i MEG y soniwyd amdano uchod o £350,000 gan 
Gysylltiadau Rhyngwladol i ddarparu agweddau ar y Strategaeth Ryngwladol (prosiect 
Plannu Coed Mbale a phrosiectau grymuso menywod). Fel y nodwyd uchod, bydd y 
trosglwyddiad hwn yn cael ei weithredu yn 2024-2025 hefyd tan ddiwedd y Strategaeth 
Ryngwladol. 
 
Fel rhan o'r broses cyllideb atodol ar gyfer 2023-24, bydd £100,000 ychwanegol yn cael ei 
drosglwyddo o'r BEL Cysylltiadau Rhyngwladol o fewn y MEG Gwasanaethau Canolog a 
Gweinyddu i'r BEL Datblygu Rhyngwladol o fewn y MEG Cyfiawnder Cymdeithasol i dalu 



pwysau chwyddiant ar gyfer prosiect Plannu Coed Mbale. Dim ond ar gyfer blwyddyn 2023-
24 y mae'r trosglwyddiad hwn 
 
Roedd y gyllideb Datblygu Rhyngwladol ar gyfer 2021-22 yn £1.275m, gyda dim ond 
£350,000 o’r cyfanswm hwnnw dan gyfrifoldeb y Prif Weinidog. Yr alldro terfynol am y 
flwyddyn oedd £6.775m gyda'r gorwario o £5.5m y cytunwyd arno yn 2021-2022 oherwydd 
rhodd gwerth £4m y Pwyllgor Argyfyngau (DEC) i Wcráin a £1.5m arall a wariwyd ar 
grantiau yn ymwneud â Covid gyda £0.633m fel gwariant cyfalaf.  
 
Y gyllideb Datblygu Rhyngwladol ar gyfer 2022-23 yw £1.275m, gyda rhagolygon alldro o 
£1.375m sy'n cynnwys pwysau a ragwelir o £100,000 ar gyfer apêl llifogydd DEC Pacistan. 
Bydd tanwario yn y MEG Cyfiawnder Cymdeithasol yn gwneud iawn y gorwariant hwn.   
 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2022-23 ar gyfer Datblygiad Rhyngwladol yw £1.275m. 
 
Gwybodaeth arall  

Cyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol ar gyfer 2023-24 yw £8.283m, ar ôl trosglwyddiad MEG i 
MEG o £350,000 o'r grwp Cysylltiadau Rhyngwladol i gyflawni agweddau ar y Strategaeth 
Ryngwladol (Prosiect Plannu Coed Mbale a phrosiectau grymuso menywod) a 
throsglwyddiad MEG i MEG ychwanegol o £100,000 i dalu pwysau chwyddiant ar gyfer 
prosiect plannu coed Mbale.  

O'r gyllideb hon gwerth £8.283 miliwn ar gyfer Cysylltiadau Rhyngwladol yn 2023-24, 
dyrannwyd £4.684 miliwn i’r gyllideb costau rhedeg swyddfeydd tramor, £0.75 miliwn i'r 
gyllideb gweithgareddau swyddfeydd tramor ac wedyn £2.849 miliwn i'r gyllideb Ymgysylltu 
Ryngwladol.  

O fewn y gyllideb Ymgysylltu Rhyngwladol hon o £2.849m, mae £150,000 wedi'i ddyrannu 
i'r Cynllun Gweithredu Perthnasoedd a Rhwydweithiau Rhanbarthol sy'n cael Blaenoriaeth, 
£1.3 miliwn ar gyfer Cynllun Gweithredu ar Gymell Tawel a Diplomyddiaeth Gyhoeddus ac 
mae £190,000 wedi'i ddyrannu i'r Cynllun Gweithredu Ymgysylltu â Chymry ar Wasgar. 
Caiff gweddill y gyllideb, £1.21m, ei ddefnyddio i ariannu gweithgarwch trawsbynciol sy'n 
cefnogi ein hamcanion Cysylltiadau Rhyngwladol cyffredinol a'r Strategaeth Ryngwladol yn 
hytrach na'i fod yn gysylltiedig â Chynllun Gweithredu penodol. 

Mae'r pandemig wedi cael effaith sylweddol ar ein gwaith o ystyried yr ymateb amrywiol i'r 
sefyllfa ledled y byd. Mae hyn wedi effeithio ar ein gallu i gynllunio a chynnal digwyddiadau, 
gyda llawer o weithgareddau yn symud ar-lein. Er hynny, mae'r pandemig wedi codi 
ymwybyddiaeth o Gymru ar lwyfan byd-eang hefyd, a bu diddordeb yn ymateb Cymru i 
COVID-19. Mae gweithgarwch bellach wedi dychwelyd i'r arfer mewn sawl rhan o'r byd, 
gyda China yn parhau'n eithriad amlwg. 
 
 
Meysydd penodol 
 
Strategaeth Ryngwladol 

Bydd ymgysylltu â'n Cymry ar wasgar, ein rhanbarthau a'n gwledydd sy’n cael blaenoriaeth, 
sefydliadau’r celfyddydau a chwaraeon a hyrwyddo partneriaid Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol yn parhau i fod yn ffocws sylweddol i ni, a byddwn yn parhau i ddyrannu cyllid o'n 
cyllideb ymgysylltu rhyngwladol yn 2023-24 i gefnogi hyn. 



Byddwn ni'n parhau i weithio'n agos gyda'n partneriaid strategol i baratoi cynlluniau cyflawni 
ar gyfer 2023-24 yn ogystal â chwilio am gyfleoedd i gydweithio er mwyn cyflawni ein 
Strategaeth yn well.  

Rydym ni'n disgwyl i'n partneriaid strategol gyflwyno eu cynlluniau ymgysylltu a chyflawni yn 
chwarter cyntaf y flwyddyn nesaf a byddwn yn ystyried eu cais am adnoddau yn unol â 
hynny. Byddwn hefyd yn parhau i weithio gyda phartneriaid strategol nad ydym yn eu 
hariannu'n uniongyrchol ond sy’n cyfrannu at wireddu'r Strategaeth. 
 
 

Rhaglen Cymru ac Affrica 

Cyllideb Cymru ac Affrica ar gyfer 2023-24 yw £1.375m - gyda'r trosglwyddiadau MEG i 
MEG o £350,000 a £100,000. Mae rhaglen Cymru ac Affrica yn rhan o bortffolio'r Gweinidog 
Cyfiawnder Cymdeithasol, gyda £450,000 (drwy drosglwyddiadau) o'r gyllideb Cysylltiadau 
Rhyngwladol yn cyfrannu at Gynllun Gweithredu Cymru ac Affrica.  

Mae'r £450,00 o gyllid Cysylltiadau Rhyngwladol yn cyfrannu at grant o £550,000 i raglen 
Maint Cymru, yn bennaf er mwyn darparu Rhaglen Plannu Coed Mbale, gyda rhywfaint o 
gyllid wedi'i ddyrannu i brosiect Coedwig Gymunedol Bore yn Kenya.   
 
Mae ymrwymiadau eraill o fewn cyllideb Cymru ac Affrica y Gweinidog Cyfiawnder 
Cymdeithasol yn cynnwys grant o £349,000 ar gyfer Hub Cymru Africa sy’n penderfynu ar 
ddyraniad cyllid y grant hwnnw ei hun. Mae Ymgyrch Cenedl Masnach Deg yn cael ei 
ariannu o fewn y grant hwn. Mae hefyd yn cynnwys contract o £286,000 i CGGC er mwyn 
cynnal a dyfarnu Cynllun Grantiau Bach Cymru ac Affrica – grantiau o rhwng £5,000 a 
£25,000, grant o £20,000 i DEC Cymru i gynorthwyo gyda'u gwaith codi arian a chydlynu a 
£100,000 i gyflwyno'r Rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol – sy’n anfon pobl ar leoliadau 
8 wythnos i Uganda, Namibia a Lesotho. 
 
 

Swyddfeydd rhyngwladol  
 

Y gyllideb ar gyfer Swyddfeydd Rhyngwladol yw £5,434,000. Mae'n cael ei rannu rhwng 
cyllideb flynyddol o £4,684,000 ar gyfer costau rhedeg swyddfeydd tramor a chyllideb 
flynyddol o £750,000 ar gyfer gweithgareddau cyfunol. Mae’r gyllideb costau rhedeg 
swyddfeydd tramor yn cynnwys rhent swyddfeydd, taliadau platfform FCDO a chyflogau 
staff ac argostau. Mae'r gyllideb gweithgareddau yn cefnogi gweithgarwch rhwydwaith-cyfan 
ar gyfer y swyddfeydd tramor. Nid ydym yn pennu cyllidebau costau rhedeg rhaglenni ar 
gyfer pob swyddfa gan fod y rhain yn cael eu rheoli'n ganolog. Mae'r swyddfeydd tramor 
hefyd yn gallu gwneud cais i'r gyllideb Ymgysylltu Rhyngwladol i gyflawni yn erbyn y 
cynlluniau gweithredu a gweithgarwch trawsbynciol.  
 
Mae'r Swyddfeydd Rhyngwladol yn cyflawni yn erbyn nodau penodol y Strategaeth 
Ryngwladol a'r Cynlluniau Gweithredu cysylltiedig, yn ogystal â chylch gwaith cyhoeddedig 
y swyddfeydd unigol. 
 
O ran ymwneud â digwyddiadau mawr/rhyngwladol, fe wnaethom gychwyn ar raglen 18 mis 
o ddiplomyddiaeth chwaraeon ym mis Awst 2022 - gyda'r nod o geisio manteisio ar 
gyfleoedd ar ôl i Gymru gyrraedd sawl pencampwriaeth o bwys mewn campau amrywiol 
gan gynnwys hoci, pêl-rwyd, rygbi a phêl-droed. Dechreuodd hyn gyda digwyddiad yng 
Ngemau'r Gymanwlad, gyda phwyslais ar ferched a menywod yn cymryd rhan ym myd y 
campau, gan ddenu cynulleidfa ryngwladol i glywed gan athletwyr ddoe a heddiw. Fel rhan 
o dwrnamaint Cwpan Pêl-droed y Dynion FIFA, rydym wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau 
ar hyd a lled y byd i geisio codi ymwybyddiaeth a phroffil Cymru. Dros y flwyddyn nesaf 



byddwn yn ystyried sut i elwa i'r eithaf ar gyfleoedd chwaraeon gan ddechrau gyda Chwpan 
Hoci'r Byd yn India ym mis Ionawr hyd at Gwpan Rygbi'r Byd yn Ffrainc yn yr hydref. Hefyd, 
byddwn yn blaenoriaethu cyfleoedd yng Nghymru gan gynnwys Pencampwriaeth Rygbi 
Cadair Olwyn Ewrop yng Nghaerdydd ym mis Mai 2023. Rydym hefyd yn cynllunio 
digwyddiadau ymgysylltu mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau rhyngwladol eraill yng 
Nghymru a thu hwnt gan gynnwys Uwchgynhadledd Heriau Byd-eang Hillary Clinton yn 
Abertawe. Mae'n anodd mesur cynlluniau cymell tawel, oherwydd union natur y 
gweithgarwch, ond mae'n arf hynod werthfawr yn ein gwaith ymgysylltu rhyngwladol.  
 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr uchod, mae croeso i chi gysylltu â mi. 
Edrychaf ymlaen at drafodaethau pellach gyda'r Pwyllgor. 
  
 

Dymuniadau gorau 
 

 
 

MARK DRAKEFORD 


