
 

 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gymru Ryngwladol  
 
Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2017 
 
Yn bresennol: 
 
Rhun ap Iorwerth AC (Cadeirydd)  
John Griffiths AC 
Mike Hedges AC 
Jane Hutt AC 
Dai Lloyd AC 
David Rowlands AC 
Joyce Watson AC 
 
Heledd Roberts – Swyddfa Rhun ap Iorwerth AC  
Eleri Cubbage – Swyddfa Lynne Neagle AC  
 
Angela Gorman – Prif Weithredwr, Life for African Mothers 
Lila Haines – Cymru Masnach Deg 
Cat Jones - Hub Cymru Affrica 
Kieran O’Brien – Cydlynydd Cyfranogiad Cymunedol, CAFOD  
Patrick Wilson Oketcho – Myfyriwr, Coleg yr Iwerydd 
Martin Pollard – Prif Weithredwr, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru 
Hayley Richards – Swyddog Polisi ac Eiriolaeth, Oxfam Cymru 
Hannah Shepherd – Rheolwr Grantiau a Pholisi, Hub Cymru Affrica 
Tara Jane Sutcliffe – Cyfarwyddwr, Cyfnewid UNA  
 
Jenny Scott – Cyfarwyddwr, British Council Cymru 
Alison Cummins – Rheolwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Allanol, British Council Cymru 
Lyndsey Halliday – Swyddog Cymorth Prosiect, British Council Cymru 
 
Ymddiheuriadau: 
Simon Thomas AC 
Neil Hamilton AC 
 
1. Croeso gan y Cadeirydd 
 
Estynnodd y Cadeirydd groeso i bawb i’r cyfarfod gan nodi y bu’r Grŵp Trawsbleidiol yn cyfarfod 
ers ymron i 18 mis a’i fod wedi cwmpasu amrywiaeth o faterion, gan gynnwys addysg uwch, dysgu 
ieithoedd tramor modern a’r diaspora Cymreig. Nododd nad oes hawl gan Gymru i gael cronfa 
datblygu rhyngwladol gan mai mater a gedwir yn ôl (i’r DU) ydyw. Serch hynny, nododd ei fod yn 
ymwybodol o’r awydd yng Nghymru i wneud mwy, ac i ddatblygu rôl Cymru ym maes datblygu 
rhyngwladol. Nododd hefyd fod yr Alban wedi cymryd camau i fynd ati o gyfeiriad gwahanol, y tu 
hwnt i’r rheolau sy’n mynnu bod datblygu rhyngwladol yn fater a gedwir yn ôl. 
 
2. Cyflwyniad gan Kieran O’Brien ar ran Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru  
 
Rhoddodd Kieran O’Brien gyflwyniad yn dwyn y teitl ‘Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang – Rôl 
datblygu rhyngwladol’: 
 
Cefndir 
 
Mae Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru yn gorff ymbarél sy’n cynnwys deg partner: Oxfam, Cafod, 
Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Hub Cymru Affrica, Tearfund, United Purpose, Islamic 
Relief UK, Cymorth Cristnogol, Maint Cymru and Chronfa Achub y Plant. 
 
Pam ddylai Cymru chwarae rhan mewn gwaith datblygu rhyngwladol? 



 

 

Ac eithrio’r rhesymau moesol dros ddatblygiad rhyngwladol, gwyddom fod cynnal gwaith o’r fath yn 
helpu cyfleu gwerthoedd gwledydd ac yn hyrwyddo a chynyddu eu henw da. Gall datblygu 
rhyngwladol fod yn rhan werthfawr o adeiladu ‘brand’ cenedl. 
 
Disgrifiodd y cyflwyniad y dulliau a ddefnyddir gan Fflandrys, Catalunya, Quebec a’r Alban ym 
maes datblygu rhyngwladol. 
 
Gweler y cyflwyniad atodedig. (Saesneg yn unig) 
  
 
4. Trafodaeth 
 
Gwnaed y sylwadau canlynol: 

 Yn ôl Cat Jones, mae cymunedau gweithgar yng Nghymru sy’n gwneud i bethau ddigwydd 
ac maent yn manteisio ar yr arbenigedd sydd ar gael, er enghraifft yn y sector iechyd. Mae 
seiliau cadarn gan Gymru ond mae angen cynllunio i’r dyfodol. Tynnodd sylw’r grŵp at y 
ffaith bod cyllideb Hub Cymru Affrica wedi parhau yn ddigyfnewid ers deng mlynedd. 

 Awgrymodd John Griffiths AC y dylai’r grŵp wahodd y Prif Weinidog i gyfarfod arall o’r 
Grŵp i drafod datblygiad rhyngwladol ymhellach, gan ei fod yn rhan o’i bortffolio, ond 
awgrymodd fod ei lwyth gwaith yn drwm iawn ar hyn o bryd, felly byddai’n well ei wahodd ar 
ryw adeg yn y dyfodol agos. 

 Awgrymodd Rhun ap Iorwerth AC y dylid cynnal trafodaeth ynghylch a ddylai cysylltiadau 
rhyngwladol fod ym mhortffolio’r Prif Weinidog. 

 Pwysleisiodd Joyce Watson AC bwysigrwydd Masnach Deg a chaffael moesegol, a nododd 
y gwaith oedd yn mynd rhagddo i sicrhau bod proses caffael gwisgoedd ysgol yn broses 
foesegol. 

 Dywedodd Jane Hutt AC wrth y grŵp y byddai’n gofyn cwestiwn ynghylch Hub Cymru 
Affrica yn y Cyfarfod Llawn y prynhawn hwnnw. Dywedodd fod angen i Gymru edrych yn 
fanwl ar ei gwaith datblygu rhyngwladol presennol yn y Llywodraeth ac yn y sector. Nododd 
nad yn Affrica yn unig yr oedd gwaith yn digwydd, gan fod Sefydliad SAFE yn gweithio yn 
India. Nododd fod angen codi ymwybyddiaeth ynghylch buddiannau Datblygu Rhyngwladol 
i’r ddwy ochr, gyda manteision i Gymru ac i wledydd partner. 

 Dywedodd Lila Haines fod angen cynnal cyfraniad y gymuned yng ngwaith datblygu 
rhyngwladol. Mae’n 10 mlynedd ers i Gymru gael ei hadnabod fel y wlad Fasnach Deg 
gyntaf, sef rhywbeth a gyflawnwyd gan bobl yn cydweithio ledled Cymru. 

 Nododd Angela Gorman fod problemau’n ymwneud â’r ffaith nad oedd yr Adran Datblygu 
Rhyngwladol yn deall y gwaith oedd yn digwydd ar lawr gwlad mewn gwledydd tramor. 
Dywedodd fod ysgolion yn allweddol i hyrwyddo gwaith datblygu rhyngwladol a bod pobl yn 
ei holi hi’n aml pam nad yw hyn yn rhan o’r cwricwlwm. Dywedodd fod ar y byd datblygedig 
ddyled i Affrica a bod angen i ni addysgu’r cyhoedd fod datblygu rhyngwladol yn 
fuddsoddiad. 

 Gofynnodd Rhun ap Iorwerth sut y gellid datblygu’r gwaith presennol. 

 Dywedodd Cat Jones fod angen partneriaeth cymdeithas sifil, gyda chymorth y llywodraeth, 
sy’n hyrwyddo cyfranogiad cymunedol. Mae angen gweledigaeth ac arweinyddiaeth gan 
Lywodraeth Cymru er mwyn creu model datblygu rhyngwladol llwyddiannus. 

 Gofynnodd Martin Pollard a oedd Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod datblygu 
rhyngwladol yn rhan o enw da Cymru dramor a bod angen strategaeth datblygu 
rhyngwladol i Gymru. 

 Dywedodd Jenny Scott fod angen strategaeth ryngwladol integredig ar Gymru a bod British 
Council Cymru wedi awgrymu hyn fel rhan o’i dystiolaeth i ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, 
Seilwaith a Sgiliau, ‘Gwerthu Cymru i’r Byd’ .  

 
 
5. Casgliad 
 



 

 

 Dywedodd Rhun ap Iorwerth y byddai’n ysgrifennu at y pwyllgor Materion Allanol ar ran y 
Grŵp Trawsbleidiol i awgrymu bod y pwyllgor yn edrych yn fanwl ar ymagwedd Cymru tuag 
at ddatblygu rhyngwladol. 

 Cyhoeddodd ddyddiadau cyfarfodydd nesaf y Grŵp a fyddai’n cael eu cynnal yn Ystafell 
Gynadledda A yn Nhŷ Hywel, 12:00pm ar gyfer 12:15pm: 

o 20 Mawrth 2018 
o 26 Mehefin 2018 

 Dylid anfon syniadau ar gyfer pynciau i’w trafod yng nghyfarfodydd y dyfodol at swyddfa 
Rhun ap Iorwerth neu at Jenny Scott yn British Council Cymru. 

 
 


