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Annwyl Gadeirydd, 
 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 13 Ionawr yn cynnwys cwestiynau ychwanegol am 
Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar Gysylltiadau Rhyngwladol ar gyfer 2023-24. 
Mae effaith y pandemig COVID-19, yr argyfwng costau byw a’r rhyfel yn Wcráin wedi arwain 
at ailflaenoriaethu cyllidebau ar draws Llywodraeth Cymru, gan gynnwys y Gyllideb Ddrafft 
ar Gysylltiadau Rhyngwladol ar gyfer 2023-24. Bydd angen rheoli pwysau yn sgil 
chwyddiant a phwysau costau byw ym mhob elfen o’n cyllidebau. Rydym wedi gwneud y 
penderfyniad i dorri £171,000 o’r gyllideb Ymgysylltu Rhyngwladol gan fod modd rheoli’r 
pwysau yn haws o fewn y gyllideb honno yn hytrach nag o fewn y cyllidebau ar gyfer Costau 
Cynnal Swyddfeydd Tramor a’u Gweithgareddau. 
 
Rydym yn parhau i ddatblygu ein cynlluniau cyflawni manwl ar gyfer 2023/24 sy’n ymwneud 
â Chysylltiadau Rhyngwladol a’r swyddfeydd tramor. Bydd y rhain yn ddogfennau mewnol a 
fydd yn parhau’n hyblyg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau a chyfleoedd byd-eang. Mae’r 
holl gynlluniau sy’n cael eu llunio yn gweithredu o fewn fframwaith y Strategaeth 
Ryngwladol sydd wedi’i chyhoeddi, Cynlluniau Gweithredu, y Rhaglen Lywodraethu a 
Chylchoedd Gwaith Swyddfeydd. 
 
Rydym yn gweithio’n agos iawn â phartneriaid mewnol ac allanol i elwa gymaint â phosibl ar 
ein gweithgareddau. Mae hyn yn golygu defnyddio’r hyn a weithiodd yn dda yn rhan o’r dull 
Cymru ar y Cyd i weithgareddau Cwpan y Byd FIFA 2022 a sicrhau bod y cyllid rydym yn ei 
roi i bartneriaid strategol yn canolbwyntio ar gyflawni’r Strategaeth Ryngwladol. 
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Mae ein gweithgareddau a’n blaenoriaethau yn cael eu hadolygu drwy gydol y flwyddyn. 
Bydd hyn yn cynnwys rheoli’r toriadau yn y gyllideb yn dilyn ailflaenoriaethau Llywodraeth 
Cymru i gyllideb yr hydref a thoriadau yng nghyllidebau’r Prif Grŵp Gwariant. Rydym yn 
parhau i weithio mewn gwahanol ffyrdd, er enghraifft, meithrin cysylltiadau yn rhithwir pan fo 
hynny’n bosibl a theithio ond pan fo hynny yn ychwanegu gwerth. Rydym yn hyderus y 
byddwn yn gallu parhau i ganolbwyntio ar flaenoriaethau er gwaethaf y toriadau ariannol a 
phwysau yn sgil chwyddiant. Yn debyg i feysydd eraill, mae’n bwysig nodi nad yw 
gweithgareddau Cysylltiadau Rhyngwladol yn ddiogel rhag y pwysau cyllidebol a deimlir ar 
draws Llywodraeth Cymru, gan gydnabod bod angen inni barhau i fanteisio’n llawn ar 
gyfleoedd a buddiannau wrth godi proffil Cymru ar y llwyfan byd-eang. Byddwn yn parhau i 
ganolbwyntio’n ddiwyd ar gydweithio ar draws y llywodraeth a chyda rhanddeiliaid allanol 
allweddol er mwyn sicrhau’r effeithiau gorau posibl. Rydym yn parhau i sicrhau bod ein 
partneriaid strategol yn ceisio am gyfleoedd i gydweithio fel yr enghreifftiau cadarnhaol 
rydym wedi eu gweld eleni, er enghraifft Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Swyddfa 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn cydweithio yn rhan o’n blwyddyn “Cymru yng 
Nghanada”. Rydym yn dod â’n partneriaid ynghyd er mwyn cynnal cyfarfodydd cynllunio 
cydweithredol i sicrhau bod gwaith wedi’i drefnu ar gyfer y blynyddoedd ariannol sydd i 
ddod. Byddwn yn cynnal gweithdy gyda’n partneriaid y mis hwn i barhau â’n trafodaethau 
ynglŷn â chynyddu cyfleoedd ar gyfer cydweithio ar draws sefydliadau. 

Bydd ein gweithgareddau trawsbynciol yn parhau i gefnogi amcanion trosfwaol y 
Strategaeth Ryngwladol. Eleni, mae’r gweithgareddau trawsbynciol wedi cynnwys ein 
gweithgareddau meithrin cysylltiadau o ran cyfathrebu, y Fforwm Cymru/Iwerddon, Expo 
Dubai 2020, y mentrau blynyddol “Cymru yn….” yn ogystal â gweithgareddau sy’n cefnogi 
ymweliadau i Gymru. 

Mae swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru yn elwa ar gyllideb Gweithgareddau 
Swyddfeydd Tramor sy’n cael ei rheoli ar sail ranbarthol (Gogledd America, Ewrop a’r 
Dwyrain Canol/Asia). Defnyddir y gyllideb hon ar gyfer gweithgareddau cyffredinol. Pan nad 
oes modd ariannu mentrau penodol o fewn y gyllideb honno, a bod modd dangos y bydd y 
mentrau hynny yn cael effaith ar un o feysydd y Strategaeth Ryngwladol a Chynlluniau 
Gweithredu, gall y tîm Cysylltiadau Rhyngwladol yng Nghymru ystyried cymeradwyo cais 
am gyllid o’r gyllideb Ymgysylltu Rhyngwladol. Mae enghreifftiau blaenorol o hyn yn 
cynnwys cefnogi’r Fforwm Cymru/Iwerddon, y mentrau blynyddol “Cymru yn...” a 
gweithgareddau ar gyfer Cwpan y Byd FIFA a Chwpan Hoci y Byd. Wrth ystyried ceisiadau, 
cyfrifoldeb y tîm Cysylltiadau Rhyngwladol yw sicrhau gwerth am arian. Er mwyn cefnogi ein 
gweithgareddau yng Nghwpan y Byd FIFA, rhoddwyd £0.31 miliwn o’r gyllideb Ymgysylltu 
Rhyngwladol i weithgareddau swyddfeydd tramor. Pan gytunwyd ar y gyllideb ar gyfer 2022-
23, nid oeddem yn gwybod y byddai tîm pêl-droed Dynion Cymru yn sicrhau eu lle yng 
Nghwpan y Byd a blaenoriaethwyd cyllid presennol ar gyfer y gweithgaredd hwnnw yn dilyn 
iddynt ennill eu lle. Caiff y dull hyblyg ac ymatebol hwn o ran cyllido ei fabwysiadu ar draws 
ein holl weithgareddau rhyngwladol. 

Rydym o hyd yn ceisio gwella ein prosesau rheoli cyllidebau ac rydym yn gweithio gyda’r 
Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu i sicrhau gwell tryloywder a sicrhau ein bod yn 
rhagweld costau platfform ar gyfer ein cyllideb Costau Cynnal Swyddfeydd Tramor yn well. 
Mae’n anodd rhagweld rhai o’n costau cynnal o ran gweithgareddau tramor gan fod y rhain 
yn ddibynnol ar amgylchiadau personol, cylchdroadau staff a chostau platfform y Swyddfa 
Dramor, y Gymanwlad a Datblygu. Mae COVID-19 hefyd wedi effeithio ar ein proffiliau 
gwario dros y blynyddoedd diweddar ac, er ein bod yn gweld rhywfaint o sefydlogrwydd, 
mae’n parhau i effeithio ar ein gweithgareddau, gan effeithio ar wahanol ranbarthau byd-
eang ar wahanol amseroedd, gan achosi peth ansicrwydd. 



 

 

Mae’r gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol yn parhau i gynnal y cyllid ar gyfer y gyllideb 
Datblygu Rhyngwladol. Gosodwyd y cynsail hwn pan gyhoeddwyd y Strategaeth 
Ryngwladol gyntaf gan ddod â chysylltiad pwysig rhwng gweithgareddau rhyngwladol 
allweddol a rhai amlwg eu proffil. Gan ystyried y cyswllt pwysig rhwng datblygu rhyngwladol 
a’r Strategaeth Ryngwladol, mae’r dull hwn wedi bod yn effeithiol ac yn hyblyg o ran 
cefnogi’r gwaith cyflawni. 

Yn gywir, 

 
 
 
 

MARK DRAKEFORD 
 
 
 


