
 

 

 

 

 

 

13 Ionawr 2023 

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Cysylltiadau rhyngwladol 

Annwyl Mark 

Diolch am ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar 

gysylltiadau rhyngwladol ar gyfer 2023-24. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth hon yn ei gyfarfod ar 11 

Ionawr 2023 a hoffai ofyn y cwestiynau a ganlyn: 

1. Sut mae'r cyd-destun economaidd presennol, gan gynnwys y dirwasgiad, chwyddiant a’r 

argyfwng costau byw, wedi ysgogi'r trafodaethau o fewn Llywodraeth Cymru o ran y meysydd 

gwariant sydd wedi eu blaenoriaethu a'u dad-flaenoriaethu yn y Llinell Wariant yn y Gyllideb o 

ran Cysylltiadau Rhyngwladol yn y Gyllideb Ddrafft? 

2. Beth yw'r effaith debygol ar allbynnau a chanlyniadau’r blaenoriaethau Cysylltiadau 

Rhyngwladol y bydd eich adran yn gallu eu cyflawni yn 2023-24 yn sgil y penderfyniadau hyn? 

O ran hyn, a allwch chi ddarparu i'r Pwyllgor gopïau o’r cynlluniau cyflawni adrannol 

perthnasol ar gyfer 2023-24 sy'n cael eu hariannu o'r gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol, er 

enghraifft pob swyddfa ryngwladol? 

3. Gosodir y dyraniadau refeniw ar gyfer y gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol ar gyfer 2023-24 ar 

£8.383 miliwn, sef gostyngiad o £171,000 o gymharu â chyllideb derfynol 2022-23. Bydd y 

gostyngiad hwn hefyd yn cael ei waethygu gan bwysau’n ymwneud â chwyddiant. 

a. Sut bydd y gostyngiad hwn yn cael ei reoli a pha weithgareddau ac amcanion sy'n cael 

eu blaenoriaethu i gyfrif am y gyllideb is?  

b. Pa feini prawf rydych chi'n eu defnyddio i wneud penderfyniadau ar flaenoriaethu, ac a 

allwch chi roi enghraifft benodol o ble mae'r meini prawf hyn wedi'u cymhwyso?  
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4. A fydd unrhyw rai o bartneriaid strategol Llywodraeth Cymru yn gweld gostyngiad yn y cyllid y 

maen nhw'n ei gael o ganlyniad i’r gostyngiad yn y gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol? Os 

felly, pa waith ymgysylltu y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud gyda’r partneriaid hyn, a 

pha gymorth sy’n cael ei ddarparu i helpu i reoli’r effeithiau?   

5. Yn ôl eich tystiolaeth ysgrifenedig i'r Pwyllgor, bydd £1.21m o'r gyllideb Ymgysylltu 

Rhyngwladol yn cael ei ddefnyddio i ariannu gweithgareddau trawsbynciol sydd yn cefnogi'ch 

amcanion Cysylltiadau Rhyngwladol cyffredinol a'r Strategaeth Ryngwladol yn hytrach na bod 

yn gysylltiedig â "Chynllun Gweithredu" penodol. A allwch amlinellu sut y bydd y cyllid hwn yn 

cael ei ddyrannu, pa feini prawf y dylid eu bodloni i gael cyllid, a sut y byddwch yn sicrhau 

gwerth am arian?  

6. A allwch amlinellu’r broses i swyddfeydd tramor wneud ceisiadau am gyllid o’r gyllideb 

Ymgysylltu Rhyngwladol, a sut y byddwch yn sicrhau gwerth am arian? Byddwn yn ddiolchgar 

pe bai hyn yn cynnwys y meini prawf y mae'n rhaid eu bodloni er mwyn cael y cyllid hwn. 

7. A allwch chi gadarnhau cyfanswm y dyraniad a ddarparwyd yng nghyllideb 2022-23 i gefnogi 

rhaglen weithgareddau Llywodraeth Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA 2022, o ba Brif Grŵp 

Gwariant a pha Linell/Llinellau Gwariant yn y Gyllideb y daeth y dyraniad hwnnw, ac a gafodd 

ei ddyrannu o gyllidebau presennol neu gyllid newydd?  

8. Mae eich tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor yn nodi eich bod yn rhagweld tanwariant posibl o 

£524,000 yn y gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol ar gyfer 2022-23. Pa brosesau rheoli cyllideb 

sy'n cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod cyllidebau'n cael eu rheoli'n well yn y dyfodol er mwyn 

osgoi tanwariant posibl?  

9. A allwch amlinellu'r rhesymeg pam mae’r gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol yn parhau i gynnal 

cyllid sy'n cael ei drosglwyddo yn y pen draw i'r gyllideb Datblygu Rhyngwladol i gefnogi'r 

gwaith o gyflawni elfennau o'r Strategaeth Ryngwladol sy’n ymwneud â Chymru ac Affrica?  

Fel yr amlinellwyd i chi mewn gohebiaeth flaenorol (dyddiedig 30 Tachwedd 2022), byddwn yn 

ddiolchgar pe gallech ddarparu ymateb erbyn 25 Ionawr 2023 i ganiatáu i'r Pwyllgor drafod y 

dystiolaeth bellach cyn cyhoeddi ei adroddiad ddechrau mis Chwefror.  

Yn gywir,  

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd y Pwyllgor 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s132638/Llythyr%20gan%20y%20Cadeirydd%20at%20y%20Prif%20Weinidog%2030%20Tachwedd%202022.pdf


 

 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


