
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gymru Rhyngwladol 

Dydd Mawrth 14 Chwefror 2017 

Yn bresennol: Rhun ap Iorwerth AC (Cadeirydd) 

  David Rees AC 

  Julie Morgan AC 

  Adam Price AC 

  Heledd Roberts - swyddfa Rhun ap Iorwerth AC 

  Makayla Donigan – swyddfa David Melding AC 

  Julian Purvis - swyddfa Huw Irranca-Davies AC 

  David Hughes – swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru  

  Kirsty Davies-Warner - Pennaeth Oxfam Cymru 

  Linda Tomos - Prif Weithredwr y Llyfrgell Genedlaethol 

  Jenny Scott - Cyfarwyddwr British Council Cymru 

  Alison Cummins - Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Allanol, British Council Cymru 

  Lyndsey Halliday - British Council Cymru 

  Susan Bowen - Positif 

   

Ymddiheuriadau: Ken Skates AC 

     Huw Irranca-Davies AC 

     Simon Thomas AC 

     Jeremy Miles AC 

   

1. Croeso gan y Cadeirydd 

Gan fod y prif siaradwr, sef Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, wedi 

canslo, dywedodd Rhun ap Iorwerth AC y dylai'r grŵp drafod sut i greu perthynas rhwng Cymru a 

gweddill y byd. 

 

2.  Y Cymry alltud: Manteisio ar ein cysylltiadau Cymreig ledled y byd  

Dechreuodd y Cadeirydd drwy sôn am werth y Gwyddelod a’r Albanwyr alltud i’w gwledydd nhw gan 

ddweud y dylai Cymru geisio efelychu eu modelau nhw. Teimlai nad yw Cymru yn gweithredu’n 

ddigon strategol na’n ddigon penderfynol i fanteisio ar werth y Cymry alltud i Gymru.  Gofynnodd am 

sylwadau: 

 Awgrymodd Jenny Scott (British Council) y gellid defnyddio’r pŵer meddal sy’n gysylltiedig â 

meysydd fel addysg, y celfyddydau a chwaraeon i greu cysylltiadau. Mae angen inni 

ddatblygu dealltwriaeth sylfaenol o sefyllfa Cymru o fewn y DU. Awgrymodd y dylai’r Grŵp 

siarad â swyddogion o’r Alban i’w holi am yr hyn sydd wedi gweithio’n dda ac sydd heb 

weithio cystal iddynt. Mae angen i Gymru fanteisio ar y meysydd hynny lle mae’r wlad wedi 

llwyddo i godi’i phroffil, fel  llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn yr Euros. 

 Awgrymodd David Rees AC fod angen defnyddio'r rhwydwaith addysg o’r cyfnod cynharaf i 

annog plant a phobl ifanc i greu cysylltiadau â gwledydd eraill a sicrhau bod pobl ifanc o bob 

cwr o’r byd yn dysgu am Gymru.   

 Cytunodd Julie Morgan AC ei bod yn bwysig datblygu dealltwriaeth sylfaenol.  Awgrymodd 

fod angen i Gymru adeiladu ar y cysylltiadau da y mae wedi’u creu eisoes, ee y myfyrwyr 

sydd wedi astudio yng Nghymru ac sydd wedi mwynhau eu cyfnod yma. Awgrymodd hefyd 

fod angen edrych ar y modd y caiff Cymru ei hyrwyddo drwy rwydweithiau'r DU, fel 

llysgenadaethau’r DU. Byddai hefyd yn dda gwybod lle’n union y mae'r grwpiau o Gymry 

alltud drwy’r byd.  



 Dywedodd Linda Tomos nad oes unrhyw sefydliad penodol yn casglu gwybodaeth am 

grwpiau o Gymry alltud, ac y byddai gwybodaeth o’r fath yn ddefnyddiol. Dywedodd fod 

angen inni ystyried pa ddelwedd o Gymru yr ydym am ei chyflwyno i weddill y byd. Tynnodd 

sylw at werth yr agenda digidol o ran denu cynulleidfaoedd tramor, fel y rhai sy'n awyddus i 

olrhain hynafiaid o Gymru, a dywedodd y dylai fod yn ddyletswydd i sefydliadau 

cenedlaethol gymryd diddordeb yn y cyrff hyn. 

 Cytunodd Adam Price AC y gellid dysgu gan yr Alban ac Iwerddon ac y dylai’r Llywodraeth 

ddatblygu strategaeth ar gyfer creu cysylltiadau byd-eang a phenodi Gweinidog i fod yn 

gyfrifol am y gwaith. Dywedodd y byddai'n dda cael gwybod faint o lysgenadaethau’r DU sy’n 

cynnal digwyddiad i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi (o’u cymharu â’r nifer sy’n dathlu Dydd Sant 

Andreas) ac ystyried a yw Cymru yn cael gwerth am arian yn y cyswllt hwn. Nododd hefyd yr 

holl alltudion o wledydd eraill sy’n byw yng Nghymru, fel y gymuned Bangladeshaidd, ac 

roedd yn credu y dylid defnyddio'r grwpiau hyn i bontio o’r cyfeiriad arall. Nododd fod angen 

inni ddefnyddio dulliau eraill o dargedu fforymau neu, fel arall, byddwn yn cynnal yr un 

drafodaeth â’r un bobl dro ar ôl tro. Felly, mae angen newid ffocws a thargedu cenhedlaeth 

wahanol.  Awgrymodd y dylid cydweithio â phrifysgolion Cymru ac ystyried y personél y 

gellid cynnig Graddau Anrhydeddus iddynt fel ffordd o sefydlu a chynnal perthynas â nhw. 

 Dywedodd David Hughes ei bod yn anffodus fod canlyniad y refferendwm wedi creu 

delwedd negyddol o'r DU yn ei chyfanrwydd ac mae llawer o waith i'w wneud i newid yr 

argraff hon.  Dywedodd fod angen i Gymru barhau â rhai agweddau ar gydweithio â'r UE, fel 

rhaglen Erasmus, sy'n gallu cyfleu neges rymus.  Roedd ymweliadau ag ysgolion mewn 

gwledydd eraill hefyd yn werthfawr, meddai. Nododd fod cryn dipyn o wledydd heb 

gynrychiolaeth yn y  Gymdeithas Gonsylaidd yng Nghymru a dylid annog rhagor i fod â 

chonswl i Gymru.   

 Dywedodd Kirsty Davies-Warner fod angen i Gymru fabwysiadu agwedd hirdymor. Gellid 

creu cysylltiadau rhyngwladol drwy gymorth rhyngwladol fel y cam cyntaf yn y broses o greu 

perthynas â gwledydd eraill. 

 

3. Casgliad 

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu cyfraniadau a dywedodd y byddai'n ysgrifennu at Ysgrifennydd 

y Cabinet yn gofyn am strategaeth glir ar sut i greu cysylltiadau rhyngwladol.  Byddai datganiad i'r 

wasg yn ymwneud â’r cyfarfod hefyd yn cael ei ryddhau. 

 


