
 

 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gymru Rhyngwladol  
 
Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 2017 
 
Yn bresennol: 
 
Rhun ap Iorwerth AC (Cadeirydd)  
Dr Dai Lloyd AC 
Huw Irranca-Davies AC 
Lee Waters AC 
Jeremy Miles AC 
Heledd Roberts - swyddfa Rhun ap Iorwerth AC 
Craig Lawton - swyddfa Suzy Davies AC 
Joe Brett - swyddfa Huw Irranca-Davies AC 
Walter May - Cyd-sylfaenydd, GlobalWelsh 
Gerallt Hughes - Cadeirydd, Undeb Cymru a'r Byd 
Amanda Wilkinson - Cyfarwyddwr, Prifysgolion Cymru 
David Hughes - Pennaeth, Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru 
Siân Stephen - Rheolwr Datblygu, Urdd Gobaith Cymru 
Jenny Scott - Cyfarwyddwr, British Council Cymru 
Alison Cummins - Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Allanol, British Council Cymru 
Dr Walter Brooks - Rheolwr Addysg, British Council Cymru 
Rebecca Gould - Pennaeth Celfyddydau, British Council Cymru 
Dafydd Huw - Ymgynghorydd Gwleidyddol, Positif 
 
Ymddiheuriadau: 
 
Julie Morgan AC 
Darren Millar AC 
Simon Thomas AM Simon Thomas AC 
Neil Hamilton AC 
 
1. Croeso gan y Cadeirydd  
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a gwahoddodd Walter May o GlobalWelsh a Gerallt 
Huws o Undeb Cymru a'r Byd i roi eu cyflwyniadau perthnasol.  
 
2. Cyflwyniad gan Walter May, un o aelodau gwreiddiol GlobalWelsh 
 
Rhoddodd Walter May y wybodaeth ganlynol am GlobalWelsh:  
 
Cefndir 
 

 Cwmni buddiant cymunedol - nid er elw; 

 Dechreuodd y fenter llawr gwlad yn 2012 yn ystod gwaith cynllunio agoriadol Cynhadledd 
Entrepreneuriaid Cymru; 

 Mae'n cael cymorth a mentora gan arbenigwr ar alltudion byd-eang, Kingsley Akins; 

 Gwaith ymchwil helaeth yn seiliedig ar ymchwil a ariannwyd gan grŵp o entrepreneuriaid a 
Llywodraeth Cymru - cyhoeddwyd adroddiad 64 tudalen yn 2015; 

 Dwy flynedd o gynllunio a thros £200,000 o fuddsoddiad sector preifat; 

 Gwaith dilysu gofalus ym mhob cam - arnosiadau, digwyddiadau, holiaduron; 

 Canolbwyntio ar hunaniaeth Gymreig ac ymlyniad emosiynol i Gymru. 
 
Chwaraewyd fideo hyrwyddo o'r enw Together #WeAreTheGlobalWelsh (gellir ei gweld yma).  
 
Codi Arian a Adeiladu Cymunedau 
 

http://www.globalwelsh.com/


 

 

 Cynhaliwyd digwyddiad lansio yn Stadiwm y Principality ar 2 Mai 2017 gyda rhanddeiliaid e.e. 
corfforaethau mawr, sefydliadau'r trydydd sector, sefydliad addysg uwch; 

 Recriwtio partneriaid a swyddogion gweithredol gwreiddiol; 

 Digwyddiad GlobalWelsh yng Ngŵyl y Gelli gyda Richard Parks wedi gwerthu allan. Synergedd 
rhwng gwaith Gŵyl y Gelli a GlobalWelsh - edrych i gael lleoliad GlobalWelsh yn yr ŵyl y 
flwyddyn nesaf; 

 Cystadleuaeth 'Wonderful Welsh Stories' - dewiswyd enillydd yn ddiweddar;  

 Prosiect Camera Tafladwy;  

 Dyfyniadau, arnodiadau a fideos; 

 Cerdd GlobalWelsh a ysgrifennwyd gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn. 
 
Codi Arian a Llywodraethu 
 

 Cyhoeddi Gweithredwyr Cyllid newydd 
o David Stevens - Prif Swyddog Gweithredol Admiral Insurance  
o Bernard Jones - dyngarwr 

 Cyhoeddwyd Martyn Phillips Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru fel Cadeirydd Bwrdd 
GlobalWelsh 

 Keith Griffiths i gadeirio Bwrdd Cynghori Byd-eang GlobalWelsh 
 
Beth Nesaf 
 

 Cael gwefan gwbl weithredol; 

 Cael ymgyrch crowdfunding;  

 Cyflymu gweithgarwch adeiladu cymunedol - cael rheolwr cymunedol newydd;  

 Cynyddu'r nifer sy'n ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol @GlobalWelsh @GlobalWelshFB - 
cyrhaeddodd fideo Together #WeAreTheGlobalWelsh tua 1.5 miliwn o bobl;  

 Creu amserlen o ddigwyddiadau; 

 Cynllunio digwyddiad ymgynnull / dod adref agoriadol GlobalWelsh ar gyfer mis Mai / Mehefin 
2018; 

 Cyflawni amcan cynllun busnes. 
 
Dywedodd Rhun ap Iorwerth AC iddo fynd i ddigwyddiad lansio GlobalWelsh yn Stadiwm y 
Principality ar 2 Mai 2017. 
 
3. Cyflwyniad gan Gerallt Huws, Cadeirydd Undeb Cymru a'r Byd 
 
Rhoddodd Gerallt Huws amlinelliad cryno o hanes Undeb Cymru a'r Byd, gan ddweud bod y 
sefydliad yn dyddio'n ôl i 1943 ac y cafodd ei sefydlu yn Cairo. Dywedodd Gerallt Huws fod gan y 
sefydliad gysylltiadau ym mhob cornel o'r byd a'i fod yn cyhoeddi cylchgrawn - Yr Enfys - dair i 
bedair gwaith y flwyddyn. Dywedodd Gerallt Huws fod y sefydliad wedi gweld datblygiadau 
arwyddocaol yn ddiweddar, fel lansio gwefan newydd ac ehangu'r sylfaen cyfryngau cymdeithasol. 
Dywedodd Gerallt Huws nad yw'r sefydliad yn cael ei noddi ond ei fod yn arfer cael arian gan 
Croeso Cymru. Nododd ei fod yn awyddus i weld y sefydliad yn ehangu ei gyrhaeddiad o dan ei 
gadeiryddiaeth.  
 
4. Trafodaeth 
 
Gwnaed y sylwadau canlynol: 

 Diolchodd Rhun ap Iorwerth AC y ddau gyflwynydd, gan ddweud y bydd yn traddodi darlith 
flynyddol Undeb Cymru a'r Byd yn ddiweddarach eleni yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a 
chynigiodd i bobl ofyn cwestiynau.  

 Roedd Huw Irranca-Davies AC yn meddwl tybed pam bod Cymru wedi bod yn arafach o 
ran datblygu cysylltiadau â Chymry alltud, o gymharu â gwledydd eraill fel Iwerddon a'r 
Alban. Holodd a oedd rhywbeth chwilfrydig am y Cymry alltud. Dywedodd Walter May nad 
oedd unrhyw beth chwilfrydig am y Cymry alltud fel y cyfryw, ond mae'r ffaith nad oes gan y 



 

 

Cymry basbort Cymreig yn rhwystr i adnabod pobl. Dywedodd Gerallt Huws efallai bod y 
Cymry alltud yn llai o ran niferoedd na'r Gwyddelod neu'r Albanwyr. Roedd Rhun ap 
Iorwerth AC yn meddwl tybed a oes tueddiad i'r Cymry gymathu mwy. Dywedodd Walter 
May y gallai hynny fod yn bosibilrwydd. 

 Dywedodd Jeremy Miles AC ei fod yn aelod o Bwyllgor Deddfwriaeth Ychwanegol a 
Materion Allanol y Cynulliad a bod y Pwyllgor hwnnw wedi penderfynu cynnal ymchwiliad i 
bolisi materion allanol Llywodraeth Cymru ac y bydd y Cymry alltud yn elfen o'r ymchwiliad 
hwnnw. Dywedodd Jeremy Miles AC y dylid gwneud mwy i fanteisio ar agweddau 
economaidd, a meithrin gallu mewn perthynas â Chymry dramor sydd â busnesau 
llwyddiannus iawn. Dywedodd Walter May fod y Gwyddelod a'r Albanwyr yn gwneud hyn yn 
dda ac yn cael llwyddiant go iawn. Dywedodd fod astudiaeth yn yr Alban wedi priodoli GYC 
(gwerth ychwanegol crynswth) i GlobalScot. Dywedodd Walter May nad yw ymgysylltu â 
Chymry alltud yn ymwneud â datblygu economaidd yn unig, ond bod hynny'n rhan dda 
ohono. Roedd Jeremy Miles AC yn meddwl tybed a ellid ailadrodd rhaglen Saltire yr Alban 
yng Nghymru. Dywedodd Walter May y gallai wneud hynny a bod angen i Gymru 
fabwysiadu'r lefel honno o ymgysylltu.  

 Nododd Amanda Wilkinson bryderon ynghylch y diffyg cynrychiolaeth weledol o fenywod a 
phobl ifanc yn GlobalWelsh ac roedd yn meddwl tybed a fyddent yn siarad â nhw yn y 
dyfodol. Dywedodd Walter May fod GlobalWelsh yn gynhwysol ond roedd yn cydnabod bod 
angen ymgysylltu'n fwy gweledol â rhai grwpiau. Dywedodd Rebecca Gould fod y Cyngor 
Prydeinig wedi cefnogi tri phrosiect diwylliannol yn ddiweddar sy'n gweithio gyda 
chymunedau yn alltud yn America, a oedd i gyd yn cael eu harwain gan fenywod. 

 Dywedodd Jenny Scott fod gan Lywodraeth Iwerddon a Llywodraeth yr Alban bolisïau pobl 
alltud, a bod hyd yna hyd yn oed Weinidog Alltudion yn Iwerddon. Dywedodd Jenny Scott 
fod angen fframwaith ar Gymru lle gallai grwpiau gweithredu ynddo. Dywedodd Jenny Scott 
fod alltudion rhyngwladol yng Nghymru yn gyfle i Gymru ddatblygu cysylltiadau pellach â 
gwledydd yn rhyngwladol sy'n gweithio drwy gonsyliaid anrhydeddus a llysgenadaethau. 
Dywedodd Jenny Scott fod posibilrwydd cael rhai enillion cyflym mewn maes drwy bolisi 
alltud mwy cyfannol.  

 Dywedodd David Hughes fod sawl cymdeithas Gymreig yn bodoli ledled Ewrop a bod 
alltudion yn naturiol yn bryderus ynghylch goblygiadau gadael yr UE iddyn nhw ar hyn o 
bryd. Roedd yn meddwl tybed sawl cymdeithas Gymreig mewn aelod-wladwriaethau eraill 
yr UE sy'n ymwybodol o allu'r Cynulliad i ddylanwadu ar safbwynt Llywodraeth y DU. 
Awgrymodd Gerallt Huws gychwyn trafodaeth drwy Yr Enfys neu wefan Undeb Cymru a'r 
Byd. Dywedodd Walter May fod nifer y sefydliadau Cymreig yn rhyngwladol yn dirywio. 
Dywedodd Walter May mai'r wlad sy'n dangos esiampl o ran ymgysylltu â'i halltudion yw 
Seland Newydd a'i bod wedi gwneud hynny drwy'r byd digidol. 

  
5. Casgliad 
 
Diolchodd y Cadeirydd bawb am eu cyfraniadau a chroesawodd newyddion Jeremy Miles AC o 
ymchwiliad y Pwyllgor Deddfwriaeth Ychwanegol a Materion Allanol. Dywedodd y Cadeirydd ei fod 
yn awyddus iawn i wthio'r agenda alltudion yn ei blaen.  


