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14 Ionawr 2020 
 
 
 
Annwyl David 
 
Heddiw, rwy’n lansio’r Strategaeth Ryngwladol Cymru newydd. Hoffwn ddiolch i bob un 
ohonoch sydd wedi fy helpu fi i ddatblygu a siapio'r dull newydd hwn ac i benderfynu sut 
rydym yn cyflwyno Cymru i'r byd, cynyddu ein gwelededd yn rhyngwladol ac annog 
buddsoddiad a masnach ynghyd â dangos sut yr ydym yn genedl sy'n gyfrifol yn fyd-eang. . 
 
Bydd llwyddiant y strategaeth hon yn dibynnu ar lawer iawn o gydweithredu a chydlynu, a 
hoffwn eich annog chi a sefydliadau yn eich etholaethau a'ch rhanbarthau i weld sut y 
gallant gyfrannu at y strategaeth. Gallai hyn gynnwys sefydliadau celfyddydol neu 
chwaraeon sy'n teithio dramor a hoffai chwifio baner Cymru ar ein rhan, i gefnogi aelodau o 
gymunedau gwasgariad rhyngwladol sy'n byw ac yn cyfrannu yng Nghymru. 
 
Byddai gennym ddiddordeb mawr i weld a allwn gefnogi busnesau lleol yn eich ardal a allai 
fod yn edrych i allforio yn rhyngwladol, neu i glywed gan gysylltiadau a chysylltiadau 
rhyngwladol Cymru a allai ein helpu i ledaenu ein negeseuon ledled y byd. 
 
Cysylltwch â strategaethryngwladol@llyw.cymru os gallwch chi ein helpu neu ein cefnogi 
gyda'r fenter hon. 
 
Dymuniadau gorau 
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