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Rhagair
Mae’r IHCC yn rhaglen waith ar draws GIG Cymru, a sefydlwyd yn 2013 yn dilyn argymhellion a 
nodwyd gan ddogfen bolisi Llywodraeth Cymru ‘Iechyd yng Nghymru a Thu Hwnt i’w Ffiniau: 
Fframwaith Galluogi ar gyfer Cysylltu’n Rhyngwladol ym Maes Iechyd’ (Llywodraeth Cymru, 2012).  

Mae’n gwasanaethu fel canolbwynt ar gyfer rhannu gwybodaeth, cyfnewid gwybodaeth, 
cydweithredu a rhwydweithio ar gyfer GIG Cymru ar draws y DU, Ewrop a’r byd. Mae’n hybu, 
yn hwyluso ac yn galluogi partneriaethau rhyngwladol, galluogrwydd a meithrin gallu, a 
llywodraethu da. Trwy’r gweithrediadau hyn, nod yr IHCC yw cynyddu enillion posibl i Gymru, 
lleihau dyblygu ymdrechion ac adnoddau, a chefnogi system iechyd sydd yn gyfrifol yn fyd-eang, 
yn ogystal â bod yn fwy teg, cydnerth a ffyniannus. 
 
Mae gan yr IHCC safle penodol, rhwng y llywodraeth, y system iechyd a sectorau perthnasol eraill. 
O’r safle penodol hwn, mae’n gweithio i gefnogi rhwydweithio a chydweithredu rhyngwladol sydd 

yn edrych i’r dyfodol, llywodraethu da, mewnwelediad systemau a chyfrannu at iechyd byd-eang a datblygu cynaliadwy. Caiff ei 
waith ei alluogi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn cydweithrediaeth â Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG Cymru.  

Mewn partneriaeth â rhanddeiliaid cenedlaethol a rhyngwladol, datblygodd yr IHCC y Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd 
Rhyngwladol yng Nghymru (y Siarter) (IHCC, 2014). Mae’r Siarter yn nodi gwerthoedd ac egwyddorion cyffredin ar gyfer 
gwaith rhyngwladol ar draws y GIG.  

Yn 2014, addawodd pob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru i weithredu’r Siarter, gan ymrwymo i wella 
cyfrifoldeb sefydliadol, gwaith partneriaeth cyfatebol, arfer da a llywodraethu cadarn mewn partneriaethau iechyd 
rhyngwladol.

https://ihcc.publichealthnetwork.cymru/cy/working-internationally/charter-international-health-partnerships-wales/
https://ihcc.publichealthnetwork.cymru/cy/working-internationally/charter-international-health-partnerships-wales/


Cysylltwch â ni  
Y Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhif 2 Cwr y Ddinas, 5ed Llawr, Stryd Tyndall, Caerdydd  CF10 4BZ

Ebost: International.health@wales.nhs.uk

Ffoniwch ni: 02920 227744

Ers hynny, mae’r IHCC a’r addewid unigryw ar draws GIG Cymru i weithredu’r Siarter, wedi cael sylw ar draws y DU, Ewrop a thu 
hwnt. Mae Cymru’n datblygu enw da yn rhyngwladol am gryfder a chyflawniadau ein partneriaethau iechyd ar draws y byd. Mae 
gweithredu’r Siarter hefyd yn cefnogi camau tuag at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Mae llywodraethu cadarn yn hanfodol ar gyfer gweithredu’r Siarter a’r Strategaeth Iechyd Rhyngwladol yn llwyddiannus. Wrth 
gydweithio ar Iechyd Rhyngwladol, mae Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau yn GIG Cymru wedi datblygu offer, canllawiau a 
dogfennau yr ydym bellach yn eu rhannu, ynghyd â chysylltiadau defnyddiol ar ffurf Pecyn Cymorth Gweithredu’r Siarter.  Ein 
gobaith yw y bydd yn rhoi deunydd defnyddiol i ni ar gyfer pawb sydd yn gysylltiedig ag annog cysylltiadau iechyd rhyngwladol trwy 
Rwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica a phartneriaethau allweddol eraill. 

Mae’r pecyn cymorth hwn yn adnodd byw ar y we fydd yn cael ei ychwanegu gan bob partner trwy grŵp Gweithredu’r Siarter, sydd 
wedi cael cynrychiolaeth eang gan bob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth yng Nghymru a phartneriaid allweddol. Ymunwch a ni i’w 
ddatblygu a helpwch i gryfhau’r fframwaith ar gyfer partneriaethau iechyd rhyngwladol yng Nghymru.

Cofion, 
Jan Williams OBE FRSPH   

Cadeirydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

mailto:International.health@wales.nhs.uk


Cynnwys



Datblygu’r pecyn cymorth hwn
Gweithredu’r Siarter ar gyfer Partneriaethau 
Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru
 
Mae llywodraethu cadarn yn hanfodol ar gyfer gweithredu’r Siarter yn 
llwyddiannus.  Wrth gydweithio ar Iechyd Rhyngwladol, mae Byrddau Iechyd 
ac Ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru wedi datblygu offer, canllawiau a 
dogfennau, ynghyd â dolenni defnyddiol ar ffurf y Pecyn Cymorth Gweithredu’r 
Siarter i gynorthwyo gyda’r cylch gweithredu (Ffigur 1)

Mae’r pecyn cymorth wedi ei ddylunio i gynorthwyo llofnodwyr y Siarter i’w 
weithredu’n llwyddiannus ac yn gyson, gan gyflawni’r addewid a wnaed gan 
Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau. 

Mae wedi ei rannu’n bedair adran, sydd yn annog byrddau iechyd ac 
ymddiriedolaethau i arddangos:

Ffigur 4. Fframwaith Gweithredu’r Siarter

Cyfnod 1: Deall  
y cyd-destun

• Mapio rhanddeiliaid
• Cwmpasu buddion  

ac anghenion
• Nodi peryglon, rhwystrau  

a chyfleoedd

Cylch  
Gweithredu’r  

Siarter

Cyfnod 2: Creu  
hinsawdd gweithredu

• Archwilio ffactorau  
dylanwadol

• Diffinio dangosyddion  
a gosod nodau

• Creu timau gweithredu

Cyfnod 3: Cefnogi 
gweithredu

• Datblygu mentrau  
mabwysiadu

• Meincnodi ac olrhain
• Nodi Hyrwyddwyr

• Codi ymwybyddiaeth

Cyfnod 4: Adolygu 
cyfeiriad a sicrhau 

cynaliadwyedd 
• Gwerthuso, addasu a  

rhannu dysgu
• Amlygu arfer da
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Ffigur 1: Cylch Gweithredu’r Siarter

Mae cynnyrch y pecyn cymorth hwn wedi mynd trwy broses gymeradwyo, 
fel y nodir yn y diagram isod (Ffigur 2)

Bwrdd Iechyd/
Ymddiriedolaeth

Grŵp 
Gweithredu’r 

Siarter

Grŵp Arbenigol 
Cymru Gyfan

Prif Weithredwyr 
y GIG

Ffigur 2: Proses gymeradwyo’r pecyn cymorth gweithredu’r Siarter



Llofnodwyr y Siarter
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Phrif Weithredwr GIG Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru

Cydwasanaethau GIG Cymru

Llofnodwyr Cyswllt:
Comisiwn Bevan • Hub Cymru Africa  

Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Lles y Boblogaeth 
Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica



Cyfrifoldebau  
Sefydliadol

Mae ymrwymiad ac ymgysylltu sefydliadol cryf yn hanfodol 
ar gyfer partneriaethau iechyd rhyngwladol llwyddiannus. 
Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer absenoldeb, darparu 
adnoddau i gefnogi datblygu partneriaethau a phrosesau 
adrodd ar lefel weithredol yn ymwneud â phartneriaethau 
rhyngwladol.

Fel amod ar gyfer caniatáu absenoldeb 

arbennig, bydd y cyfranogwyr yn cwblhau 

asesiadau cyn ac ar ôl yr absenoldeb i bennu 

sut mae eu rôl broffesiynol yng Nghymru wedi 

datblygu fel rhan o’u cynllun DPP.
OR3. Dysgu ar y Ddwy Ochr a Rhannu’r 

Gwersi a Ddysgwyd
Dylai dysgu yn sgil cyfranogiad mewn 

partneriaethau iechyd rhyngwladol gael ei rannu 

yng Nghymru a thu hwnt i’w ffiniau i gynyddu 

ymwybyddiaeth, lleihau dyblygu ac annog 

gweithio cydweithredol.  Mae hyn yn berthnasol 

i bob parti sy’n gysylltiedig â’r bartneriaeth. Yn 

unol â GIG Cymru, mae partneriaethau iechyd 

rhyngwladol a’r rheiny sydd wedi ymuno â’r 

Siarter hon yn cefnogi diwylliant agored pan 

fydd problemau’n codi.  Gellir dysgu gwersi 

defnyddiol os yw pethau’n mynd yn unol â’r 

cynllun, a all leihau’r perygl o eraill yn dod ar 

draws materion tebyg.Bydd fforwm ar-lein yn rhoi llwyfan i lofnodwyr 

a rhanddeiliaid ofyn cwestiynau a rhannu dysgu. 

Bydd hyn yn helpu i feithrin dysgu a rennir a 

chaiff ei gynnal ar wefan IHCC.
Dylid cynnwys adroddiad misol o weithgaredd 

rhyngwladol mewn systemau adrodd cyfredol 

a’u bwydo i Brif Weithredwyr.  Bydd adroddiad 

blynyddol ar weithgaredd rhyngwladol yn cael ei 

gynnwys mewn mecanweithiau adrodd cyfredol.  

Mae’n rhaid i’r adroddiad hwn gynnwys adborth 

ar ganlyniadau, cynnyrch ac effaith. Yna dylid 

anfon hwn i’r IHCC. 
OR4. Effaith Amgylcheddol
Nid yw pob partneriaeth iechyd rhyngwladol yn 

cynnwys teithio dramor, ond pan fydd hynny’n 

digwydd, mae’n rhaid gwneud pob ymdrech i 

sicrhau bod ymyriadau yn gynaliadwy yn ecolegol 

ac yn ymarferol. Bydd llofnodwyr y Siarter hon yn 

defnyddio arferion yr un mor gynaliadwy yn unol 

ag egwyddorion datblygu cynaliadwy.
OR5. Bodloni Safonau’r WHO ar Roddion 

Gall caffael offer meddygol a chyflenwadau 

meddygol fod yn rhwystr i driniaeth feddygol 

effeithiol mewn gwledydd incwm isel. Mae’n 

rhaid dilyn Canllawiau’r WHO yn ymwneud â 

rhoi offer meddygol a chyflenwadau meddygol 

er mwyn sicrhau bod rhoddion yn cael eu rhoi 

yn briodol ac yn ddiogel.Mae canllawiau cynhwysfawr ar gyfer rhoi offer 

meddygol a chyflenwadau meddygol wedi cael 

eu datblygu gan yr Ymddiriedolaeth Iechyd ac 

Addysg Drofannol (THET).OR6. Côd Ymarfer ar gyfer Recriwtio 

RhyngwladolMae mudo gan weithwyr iechyd wedi cynyddu’n 

fyd-eang dros y blynyddoedd diweddar, yn 

arbennig o wledydd incwm isel sydd â systemau 

iechyd bregus yn barod. Mae’r DU, trwy’r Adran 

iechyd, wedi ymrwymo i sicrhau bod arferion 

recriwtio moesegol yn gweithredu yn y GIG trwy 

gydymffurfio â’r Côd Ymarfer (CoP) ar gyfer 

Recriwtio Rhyngwladol. Mae’r CoP yn cysylltu â 

chanllawiau’r WHO ar recriwtio. Nod y CoP yw 

sefydlu a hyrwyddo egwyddorion ac arferion 

gwirfoddol ar gyfer recriwtio personél iechyd 

rhyngwladol yn foesegol a hwyluso’r gwaith o 

gryfhau systemau iechyd. Bydd yr IHCC yn rhoi 

cyngor ar broffiliau gwledydd lle bo angen.
OR7. Ymateb Dyngarol Brys Rhyngwladol

Mae Ymatebion i Drychinebau Dyngarol Brys yn 

cael eu llywio gan yr angen i gynorthwyo mewn 

argyfwng. Bydd llofnodwyr a rhanddeiliaid yn 

cael ystyriaeth deg i weithio gyda DfID trwy 

ymgysylltu ag ymdrechion wedi eu trefnu ar 

draws y DU i ddatblygu ymateb cydlynus yn 

seiliedig ar angen, wedi ei hwyluso gan Gofrestr 

Trawma Ryngwladol y DU, a gynhelir gan 

UKMed (Adolygiad Ymateb Brys Dyngarol 2011) 

(gweler yr atodiad). Bydd y cyfle hwn yn cael ei 

hyrwyddo i’r staff.
OR8. Arweinydd Iechyd Rhyngwladol

Bydd enw cyswllt i bartneriaethau iechyd 

rhyngwladol gysylltu â’r IHCC a staff yn cael ei 

enwebu. Gallai fod yn swydd wirfoddol neu â 

thâl.  Caiff hyn ei gefnogi gan adnodd ar-lein ar 

gyfer staff.
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Gweld y dudalen flaenorol

Tudalen gynnwys

OR1. Absenoldeb Arbennig 

Yn unol â chanllawiau presennol a amlinellir 

yng Nghylchlythyr Iechyd Cymru (2006) 070 

a dogfen fframwaith Llywodraeth Cymru 

‘Iechyd yng Nghymru a thu hwnt i’w ffiniau: 

Fframwaith ar gyfer cysylltu’n rhyngwladol 

ym maes iechyd’ mae ymrwymiad polisi 

wedi cael ei wneud i gefnogi absenoldeb 

arbennig ar gyfer y rheiny sy’n gysylltiedig â 

phrosiectau sy’n gweithio rhwng Affrica Is-

Sahara a systemau iechyd datblygol eraill. Bydd 

ystyriaeth deg yn cael ei rhoi i’r rheiny sy’n 

gweithio mewn rhanbarthau daearyddol eraill.

OR2. Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) 

Mae cyfranogiad mewn partneriaethau 

rhyngwladol, sy’n cael ei gymeradwyo gan 

y sefydliad, yn cael ei gydnabod yn ffurfiol i 

fod yn cyfrannu at Ddatblygiad Proffesiynol 

Parhaus (DPP). Mae datblygiad proffesiynol ac 

arweinyddiaeth y rheiny sy’n gysylltiedig ag 

iechyd rhyngwladol yn cael ei gydnabod.  Nid 

yw hyn yn gyfyngedig i’r rheiny sy’n teithio’n 

rhyngwladol yn ymwneud â’r agenda iechyd, 

ond mae hefyd yn cynnwys ymgysylltu o bell 

trwy weithgareddau fel hyfforddiant ac ymchwil.

Arddangos Cyfrifoldebau Sefydliadol wedi eu 

Rheoli’n Dda

Nodiadau Canllaw ar gyfer Gweithredu’r 

Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd 

Rhyngwladol
Darperir y wybodaeth hon i roi mwy o fanylion ar gyflawni’r Siarter a Sylfeini 

Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol.
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Cyfrifoldebau Sefydliadol
Dogfennau gweithredu

https://ihcc.publichealthnetwork.cymru/files/5715/7045/5271/OR6_Code_of_Practice_for_International_Rec_v1_.pdf
https://ihcc.publichealthnetwork.cymru/files/1715/7115/1076/OR4_the_Environmental_Impact_of_IHP_v1_230919C.pdf


Mae perthynas gydweithredol rhwng dwy blaid neu fwy yn seiliedig 
ar ymddiriedaeth, cydraddoldeb parch ar y ddwy ochr a dealltwriaeth. 
Trwy’r Siarter, mae sefydliadau yn gweithio i ddatblygu partneriaethau 
cryf, gweithredol a pharchus gyda sefydliadau iechyd ar draws Cymru, 
y DU ac ar draws y byd. Bydd hyn yn arwain at ganlyniadau iechyd byd-
eang gwell, a dysgu gwell i GIG Cymru.

Arddangos Gwaith Partneriaeth Dwyochrog

RW1. Gwella Bywydau a Gwneud Dim Niwed

Bydd diwydrwydd a dyletswydd gofal yn cael 

ei gymhwyso wrth fod yn rhan o bartneriaeth, 

gyda’r defnydd darbodus o adnoddau yn 

seiliedig ar yr egwyddor o wneud dim niwed 

yn dilyn Fframwaith Gwerthoedd a Safonau 

Ymddygiad y GIG. Diben canolog partneriaethau 

iechyd rhyngwladol yw gwella bywydau, iechyd 

a lles y rheiny sy’n gysylltiedig.  Mae’n rhaid i 

weithgaredd nad yw’n cyflawni’r uchelgeisiau hyn 

neu’n mynd yn eu herbyn ddod i ben ar unwaith.

Er mwyn sicrhau  bod goblygiadau economaidd 

a chymdeithasol iechyd yn cael eu hystyried, 

dylid defnyddio penderfynyddion cymdeithasol y 

model iechyd.
RW2. Parch, Tegwch a Chydraddoldeb

Bydd parch ar y ddwy ochr rhwng partneriaid yn 

cael ei feithrin gyda phob parti yn y bartneriaeth 

yn gwbl gyfartal. Dylai’r partneriaid ystyried 

blaenoriaethau a dyheadau, eu hystyried wrth 

ddylunio a chyflenwi’r prosiect neu’r rhaglen.  

Dylai’r cyfathrebu fod yn glir ac yn rheolaidd trwy 

ddulliau a gytunir ar y cyd. Os bydd y cyfathrebu’n 

dirywio, dylid cymryd camau i adfer y berthynas. 

Ni  wahaniaethir yn erbyn unrhyw bartner neu 

unigolyn sy’n gysylltiedig â’r bartneriaeth na’i 

roi o dan anfantais. Bydd  pob partner yn cael ei 

drin â pharch a phwysigrwydd cyfartal.
RW3. Rheoli Risg wrth Deithio’n 

Broffesiynol Mae gan sefydliadau a phartneriaethau iechyd 

rhyngwladol gyfrifoldeb i sicrhau lles y rheiny 

sy’n teithio’n rhyngwladol at ddibenion gwaith.  

Mae’n rhaid i reoli risg gynnwys dogfennau yn 

cynnwys asesiad risg, gwybodaeth sylfaenol 

am y wlad yn cynnwys manylion cyswllt brys ac 

awgrymiadau ieithyddol sylfaenol. Mae’n rhaid 

trefnu yswiriant teithio priodol ar gyfer y rheiny 

sy’n teithio at ddibenion gwaith yn ogystal â 

threfniadau teithio a llety.Cyfrifoldeb y gweithiwr iechyd proffesiynol yw 

peidio cymryd rhan mewn unrhyw ymddygiad 

peryglus ar leoliadau rhyngwladol.

RW4. Systemau Iechyd mewn Gwledydd 

DatblygolNi ddylai partneriaethau â systemau iechyd 

mewn gwledydd datblygol gynnig gofal iechyd 

amgen; dylent ymdrechu i ddatblygu gallu o 

fewn y gwasanaethau iechyd sydd eisoes yn 

bodoli trwy ddulliau cynaliadwy, y mae’n rhaid 

eu gweithredu gyda chefnogaeth ac ystyriaeth i 

systemau iechyd yn y wlad.Pan fydd terfyn amser i’r partneriaethau o ran 

nodau penodol, mae’n rhaid nodi’r nodau 

hynny gael eu nodi’n glir cyn sefydlu’r prosiect 

yn llawn.  Mae’n rhaid i fuddion y bartneriaeth 

iechyd rhyngwladol fod wedi eu bwriadu i 

ymestyn y tu hwnt i oes y partneriaethau, gyda 

chynlluniau ar gyfer olynu wedi eu sefydlu. 

RW5. Nodi Cyfleoedd
Er mwyn sicrhau bod y cyfleoedd gorau’n cael 

eu defnyddio yng Nghymru, bydd sefydliadau 

iechyd yn chwilio am gyfleoedd i dynnu cyllid 

i mewn a gweithio’n gydweithredol i gynyddu 

potensial y cynigion llwyddiannus.
RW6. AlltudiaethGall sefydliadau Alltud roi darlun manwl i 

sefydliadau Cymru o’u gwledydd genedigol, a’u 

helpu i ddatblygu prosiectau. Dylai Alltudion 

ymgysylltu i roi cipolwg ar weithio gyda’r wlad 

bartner.
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Gwaith Partneriaeth Cyfatebol
Dogfennau gweithredu



Dylid annog rhannu arfer da rhwng sefydliadau yn GIG Cymru a thu 
hwnt a hefyd rhwng Cysylltiadau Iechyd. 

Mae’r Siarter yn rhoi blaenoriaeth i ymagwedd sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth sydd yn tanategu pob polisi, rhaglen ac ymyrraeth 
newydd. Mae’n chwilio am ganlyniadau cadarnhaol i’w dathlu a’u 
gweithredu’n eang; ac mae’n meithrin diwylliant agored sydd yn 
barod i ddysgu. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer timau, sefydliadau a 
phrosiectau effeithiol a chydweithredol. 

GP1. Ymarfer yn Seiliedig ar Ansawdd a 

Thystiolaeth Mae’n rhaid defnyddio’r dystiolaeth orau posibl, 

trwy Ymarfer yn Seiliedig ar Dystiolaeth, 

mewn partneriaethau iechyd rhyngwladol. 

Os nad oes unrhyw dystiolaeth ar gael o’r 

rhanbarth neu ranbarth cymharol, efallai fydd 

angen gwneud ymchwil i lywio prosiectau 

neu ymyriadau. Ni ddylid peryglu ansawdd 

gofal trwy ddiffyg tystiolaeth. Dylid rhannu’r 

dystiolaeth a’r dysgu.GP2. Asesu Anghenion
Gall asesu anghenion helpu i bennu’r 

gofynion, a hefyd disgwyliadau’r prosiect. Pan 

fydd prosiectau a phartneriaethau’n cynnwys 

datblygu systemau iechyd gwlad, mae’n rhaid i 

asesu angen gael ei arwain gan ofynion y wlad 

bartner er mwyn darparu sylfaen gadarn ar gyfer 

partneriaeth neu brosiect newydd, yn arbennig 

pan mae’r wlad yn un incwm isel. Mae’n rhaid 

asesu anghenion ar gyfer pob prosiect newydd 

sy’n cael ei ddatblygu o fewn partneriaeth. Dylid 

ystyried Asesu Anghenion yn Seiliedig ar Asedau 

neu Ddulliau Arfarnu Cyflym.GP3. Monitro a Gwerthuso
Mae’n rhaid i fonitro a gwerthuso gael ei 

integreiddio i bob prosiect a phartneriaeth. 

Mewn systemau iechyd gwledydd datblygol, 

gall sefydliadau Cymreig sy’n gweithio gyda 

phartneriaid mewn unrhyw leoliad incwm 

isel ddefnyddio ‘Fframwaith Effeithiolrwydd 

Cymru Affrica’. Mae’n waith cydweithredol 

rhwng Cyswllt Cymunedau Cymru Affrica, Hub 

Datblygu Rhyngwladol Cymru, Rhwydwaith 

Sefydliadau Datblygu Rhyngwladol yn yr Alban 

(NIDOS) a Bond (Rhwydwaith Datblygiad Tramor 

Prydain), ac mae’n galluogi sefydliadau i adolygu 

eu gwaith yn erbyn egwyddorion arfer da ym 

maes datblygu rhyngwladol, gan ddefnyddio 

meincnodau sydd yn gyson ar draws y DU.

Mewn partneriaethau eraill, bydd trefniadau 

monitro a gwerthuso’n cael eu nodi sydd yn 

dilyn methodolegau sy’n cael eu cydnabod, sy’n 

briodol i’r gweithgareddau ac yn dderbyniol i 

bob parti.

GP4. Ymgysylltu â’r Sefydliad Cyfan trwy 

Ddinasyddiaeth Fyd-eang
Caiff y staff i gyd eu hannog i ddeall dilysrwydd 

ymgysylltu â’r agenda iechyd rhyngwladol.  

Gellir cyflawni hyn mewn sawl ffordd, fel 

hyfforddiant dinasyddiaeth fyd-eang, buddsoddi 

mewn cynnyrch Masnach Deg a gwaith 

cydweithredol gan ddefnyddio dulliau ar-lein. 

Arddangos Trefniadau Arfer Da
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Mae nodau, amcanion a meysydd cyfrifoldeb clir, sydd wedi eu cytuno, 
ar gyfer pob partner sydd yn rhan o bartneriaeth, yn hanfodol. Mae’r 
Siarter yn ysgogi datblygu a gweithredu modelau llywodraethu cadarn 
sydd yn hwyluso partneriaethau tryloyw, effeithiol gyda llinellau 
cyfrifoldeb ac atebolrwydd clir. Mae llywodraethu da yn hanfodol i 
wella canlyniadau iechyd ar draws y byd. 

Arddangos Trefniadau Llywodraethu Cadarn

Mae llywodraethu cadarn yn helpu i sicrhau 

cydymffurfio ag arfer da.SG1. Trefniadau Ffurfiol
Os nad oes unrhyw gontract priodol arall wedi ei 

sefydlu, mae Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 

yn cynnwys canlyniadau, dulliau, trefniadau 

atebolrwydd a threfniadau cyfathrebu cytûn 

yn helpu i ddangos eglurder y trefniadau hyn a 

rheoli disgwyliadau. 
SG2. Risg mewn Partneriaethau

Mae partneriaethau yn cynnwys risgiau yn 

ogystal â buddion, gan wneud atebolrwydd a 

rennir ac asesiad o gynaliadwyedd hirdymor y 

prosiect yn hanfodol.  Mae hyn yn arbennig o 

wir pan fydd cyllid yn gyfyngedig, er na ddylid 

ei anwybyddu mewn unrhyw brosiect. Mae 

asesiadau risg yn caniatáu i fygythiadau posibl i’r 

prosiect a’r rheiny y mae’n effeithio arnynt i gael 

eu nodi.

SG3. Effeithiolrwydd ac Effeithlonrwydd 

Cost
Mae’n rhaid gwerthuso ac adolygu costau yn 

rheolaidd er mwyn sicrhau bod adnoddau’n cael 

eu defnyddio’n effeithiol ac yn effeithlon. Os 

nad yw cyllid yn cael ei roi fel rhan o drefniant 

y bartneriaeth, gall y llofnodwyr ddymuno nodi 

arian o gronfeydd elusennol neu geisiadau grant 

i gefnogi gweithgaredd rhyngwladol.  Lle y bo’n 

briodol, gellir creu cyllid hefyd trwy fentrau 

codi arian wedi eu trefnu, yn arbennig y rheiny 

sydd yn cynnwys gweithio’n uniongyrchol gyda 

sefydliad elusennol.

SG4. Effaith Adrodd
Mae’n rhaid llunio adroddiadau ar effaith 

prosiectau a gefnogir gan y sefydliad yn 

flynyddol. Mae’n rhaid i’r adroddiadau gynnwys 

gwybodaeth am gynnyrch a chanlyniadau’r 

prosiect. Mae cynnyrch yn ddefnyddiol am eu 

bod yn ffordd feintiol o bennu effaith prosiect, fel 

nifer y bobl a hyfforddwyd, lle mae canlyniadau 

yn rhoi ateb mwy ansoddol sydd o gymorth i 

bennu pa wahaniaeth y mae’r prosiect wedi ei 

wneud.  Dylai’r rhain gynnwys canlyniadau a 

fwriadwyd neu nas bwriadwyd, a chanlyniadau 

cadarnhaol a negyddol. Gellir ychwanegu gwerth 

trwy ddefnyddio perthynas sydd eisoes yn bodoli.
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Astudiaethau Achos

Mae’r prosiect hefyd yn cynnwys partneriaid sy’n rhoi cymorth rheoli prosiect a phartner gwerthuso. Mae Mastermind yn dilyn model tebyg gyda nifer fawr o ranbarthau’n cymryd rhan.  Bydd hefyd yn archwilio’r gwaith o weithredu gwasanaethau e-CBT sy’n benodol i iaith a diwylliant ar gyfer dinasyddion tramor sy’n byw mewn gwledydd yn yr UE a bydd yn creu fersiynau lleol o e-CBT (4  i gyd) ar gyfer gwledydd nad ydynt wedi eu cynrychioli yn y consortiwm er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno e-CBT mewn ardaloedd eraill o’r UE.
Mae CareWell a Mastermind yn cael eu hariannu trwy’r un ffrwd ariannu. Mae’r cyllid yn berthnasol iawn i anghenion lleol, gan fod llawer o’r meysydd y mae Cymru’n wynebu heriau yn eu cylch yn gyffredin ar draws Ewrop; yn yr achos hwn mae materion poblogaeth sy’n heneiddio gyda chyflyrau cronig lluosog a heriau o ran adnoddau yn themâu cyffredin y mae holl bartneriaid y safle peilot yng nghonsortiwm y prosiect yn eu hwynebu.

Bydd y ddau brosiect yn dilyn gweithdrefnau gwerthuso cadarn, gyda’r bwriad o rannu dysgu gyda rhanbarthau Ewropeaidd eraill ar ôl iddynt orffen. Mae gan bob prosiect gynllun cyflwyno a lledaenu ehangach cysylltiedig er mwyn cyfrannu at gynaliadwyedd tymor hwy a rhannu dysgu ar draws yr UE.

Buddion i boblogaeth CymruEin gobaith yw y bydd y prosiect o fudd i GIG Cymru wrth i ni ddysgu o systemau iechyd eraill ar lefel uniongyrchol a gweithredol. Mae gweithio gyda’r prosiectau partner hyn yn galluogi gweithwyr proffesiynol i ymweld a rhannu gyda gwledydd eraill yr UE mewn ffordd ymarferol a thrwy weithredu prosiectau gwasanaeth amser real, gan roi cyfle uniongyrchol i roi dysgu ar waith. Mae cyfranogiad hefyd yn cryfhau safle Cymru ar lwyfan yr UE, lle mae’r GIG yn dal yn uchel ei barch, ac mae gennym lawer i’w gynnig o ran y datblygiadau a’r gwelliannau yr ydym yn eu gwneud o ran cyflenwi gwasanaethau.
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02  Partneriaethau Iechyd Indiaidd yn Arddangos 
Cryfhau Systemau Iechyd yn y wladSally Venn, Cyngorydd Meddygol Gofal Sylfaenol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae hon yn enghraifft sy’n arddangos sut y gall gweithio gyda systemau yn y wlad roi buddion gwirioneddol i gryfhau lefel y gofal a ddarperir i’r rheiny sydd fwyaf mewn angen.

Mae Gofal Iechyd Sylfaenol yn yr India heb ei ddatblygu ddigon gyda thuedd tuag at ofal arbenigol, drud mewn ysbytai.  Mae’n wlad llemae’r rhan fwyaf o gostau gofal iechyd yn cael eu talu gan y defnyddiwr, mae system arbenigol, cost uchel, yn rhoi’r tlawd o dan anfantais. Y rheiny sydd angen gofal iechyd fwyaf yw’r lleiaf tebygol o allu ei ddefnyddio – enghraifft glir o’r ‘Ddeddf Gofal Wrthgyfartal’. Mae gan Gymru system sy’n cael ei harwain gan ofal iechyd sylfaenol cryf sy’n canolbwyntio ar rymuso ac ataliaeth. Mae gan Gymru, yn arbennig, hanes cryf o hyrwyddo cyfiawnder 

cymdeithasol, yn cynnwys datblygu mentrau i fynd i’r afael â’r Ddeddf gofal wrthgyfartal.
Cefnogi a gwella’r system iechyd leolCafodd Ymarferwyr Gofal Sylfaenol o Gymru wahoddiad ffurfiol i ymuno â’r prosiect fel arbenigwyr ymgynghorol i’r rhaglen hyfforddiant Gweithiwr Iechyd gyda’r nod o gryfhau’r rhaglen a chynyddu gallu’r sefydliad i gyflenwi heb gymorth allanol. Mae’r Ymarferwyr wedi bod yn cefnogi Sefydliad Anllywodraethol yn yr India i ddatblygu rhaglen gweithiwr iechyd cymunedol, yn canolbwyntio ar ysgolion ac ymestyn allan i gymunedau ymylol. Mae gan Weithwyr Iechyd rôl driphlyg yn ymwneud at Ataliaeth, Adnabod salwch ac atgyfeirio’n briodol a Gofal a chymorth ar gyfer unigolion sy’n dioddef o salwch aciwt neu gronig.
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Beth yw Llwyddiant?

Mae’r astudiaethau achos canlynol wedi cael eu dewis i ddangos yr ystod eang o 

bartneriaethau rhyngwladol yng Nghymru.

01  Partneriaeth Iechyd Ewropeaidd yn Arddangos y 

Defnydd o Dechnoleg i ddatblygu gofal iechyd

Rheoli Anhwylderau Iechyd Meddwl trwy Ddatblygiadau mewn Technoleg a 

Gwasanaethau (Mastermind) a Gofal Integredig ar gyfer Pobl Hŷn Eiddil trwy 

weithredu technoleg (CareWell): Bwrdd Addysgu Iechyd Powys.

Bruce Whitear, Cyfarwyddwr Cynllunio, Bwrdd Addysgu Iechyd Powys

Yma ceir dwy enghraifft o brosiectau wedi eu 

hariannu gan yr UE sy’n cael eu gweithredu 

ym Mwrdd Addysgu Iechyd Powys.

Gweithio cydweithredol i wella 

gwasanaethau iechyd meddwl ym Mhowys

Mae Bwrdd Addysgu Iechyd Powys (PTHB) yn 

gweithio fel safle peilot ar gyfer y prosiectau 

Mastermind a CareWell. Datblygodd y 

cydweithrediad trwy gysylltiadau â sefydliad lleol 

yng Nghymru oedd â chysylltiadau Ewropeaidd 

yn barod. Roedd partneriaethau yng Nghymru â 

sefydliadau oedd eisoes yn gysylltiedig ag Ewrop 

yn galluogi PTHB i fod yn gysylltiedig â phrosiect 

Ewropeaidd ac mae wedi creu cyfleoedd ar gyfer 

prosiectau pellach wrth i PTHB ddechrau sefydlu 

rhwydweithiau ei hun.

Mae hon yn enghraifft o’r ffordd y gall 

defnyddio Cyllid Ewropeaidd fodloni 

anghenion lleol 

Mae prosiect CareWell yn canolbwyntio ar 

ofal integredig ar gyfer pobl hŷn eiddil, gyda 

phwyslais penodol ar y defnydd o TG i gefnogi 

datblygiad gofal integredig. Y bobl hŷn yw’r 

rheiny sydd ag anghenion iechyd a gofal 

cymdeithasol cymhleth, sydd mewn perygl 

mawr o gael eu derbyn i ysbyty neu gartref gofal 

ac sydd angen ystod o ymyriadau lefel uchel 

oherwydd eu heiddilwch a’u clefydau cronig 

lluosog.Mae hyn yn arbennig o berthnasol i 

leoliad PTHB am fod ganddi’r boblogaeth pobl 

hŷn sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru.

Mae prosiect Mastermind eisoes wedi cael ei 

roi ar brawf ar draws Ewrop, a bydd yn ysgogi 

gweithredu Therapi Ymddygiad e-Wybyddol 

(e-CBT) ar draws PTHB. Maes o law, gall PTHB 

ddod yn esiampl ar gyfer Cymru, yn seiliedig ar 

fodel cyflenwi wedi ei werthuso.

Strwythur CareWell a Mastermind 

CareWell wedi ei strwythuro trwy arweinydd 

prosiect yng Ngwlad y Basg sydd wedi 

dod o hyd i reolwyr prosiect profiadol trwy 

ymgynghoriaeth yn arena’r UE i lunio cynnig 

ar ran y consortiwm ehangach, a hefyd i reoli’r 

gwaith o weithredu’r prosiect, a chydgysylltu 

â’r UE at ddibenion adrodd. Mae’r consortiwm 

yn cynnwys y safleoedd peilot canlynol; 

Gwlad y Basg, Sbaen; Silesia Isaf, Gwlad Pwyl; 

Veneto a Puglia, yr Eidal; a Phowys, Cymru. 
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Adnoddau defnyddiol

http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/PHWPapersDocs.nsf/($All)/C247B0E7E5E92C1680257DD300547476/$File/36%2009%20All%20Wales%20Special%20Leave%20Policy.pdf?OpenElement
https://comhlamh.org/code-of-good-practice/
https://esther.eu/index.php/effect-tool/
https://esther.eu/wp-content/uploads/2018/01/Strategic-Framework.pdf
https://www.esther.ie/wp-content/uploads/2014/04/Final-Charter-Quality-of-Partnerships_AEE.pdf
https://www.thet.org/resources/from-competition-to-collaboration/
https://rcpsg.ac.uk/college/this-is-what-we-stand-for/policy/global-citizenship
https://www.climatecentre.org/downloads/files/RCRC_climateguide.pdf
https://globalresearch.web.ox.ac.uk/toolkit/support
http://www.1000ofywydauamwy.wales.nhs.uk/hafan
https://www.nhsemployers.org/your-workforce/recruit/employer-led-recruitment/international-recruitment/uk-code-of-practice-for-international-recruitment
https://www.who.int/medical_devices/management_use/manage_donations/en/


Awduron a Chyfranwyr
Datblygwyd y pecyn cymorth hwn gan Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd, Polisi ac 

Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol WHO ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a 
Llesiant yn Iechyd Cyhoeddus Cymru: Lauren Couzens, Dr Gill Richardson, Dr Marc Davies, 
Lucy Fagan, Michael Darke a Sarah James; a Grŵp Gweithredu’r Siarter, sydd yn cynnwys 

cynrychiolwyr o bob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth yng Nghymru, Rhwydweithiau 
Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica a Llywodraeth Cymru.

Cydnabyddiaeth
Diolch arbennig i aelodau Grŵp Gweithredu’r Siarter am eu cyfraniadau i gynnwys y pecyn 
cymorth. Diolch o galon i’r Athro Mark A. Bellis a Dr Mariana Dyakova, Iechyd Cyhoeddus 

Cymru am eu cefnogaeth i’r pecyn cymorth, gwaith Canolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd a 
gweithredu’r Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru.



Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
(BIPBC): Rhaglen Cymru o Blaid Affrica yng 
Ngogledd Cymru

Mae Rhaglen Cymru o Blaid Affrica BIPBC yn 
cynnwys gofal sylfaenol yn Quthing, Lesotho 
a gofal ysbyty yn Ysbyty Hossana, Ethiopia 
gyda changhennau i gyswllt gofal sylfaenol a 
chyswllt gofal llygaid yn Hawassa, Ethiopia. Mae 
staff BIPBC wedi teithio i sefydliadau partner 
yn Affrica ac wedi gweithio’n gydweithredol i 
gynyddu gallu a galluogrwydd y gweithlu. Mae 
hyn yn creu mynediad i ofal iechyd o ansawdd 
gwell yn y wlad sydd yn cynnal.

Mae gwaith dyngarol hefyd wedi helpu staff 
y Bwrdd Iechyd i gael profiad yn gweithio 
mewn amgylcheddau o dan gyfyngiadau a 

diwylliannau newydd gyda mathau gwahanol 
o gleifion. Mae hyn yn cryfhau eu set sgiliau, 
yn creu syniadau newydd y gellir eu cymhwyso 
yng Nghymru, ac yn addysgu arweinyddiaeth, 
cadernid a dyfeisgarwch, gan arwain at ofal 
iechyd gwell ar gyfer cleifion Cymru. Mae’r 
gwaith hwn wedi rhoi cysylltiad i staff ag effaith 
uniongyrchol clefydau a allai gyflwyno perygl i 
Gymru, fel yr achosion o Ebola yn 2014. Wrth 
ddychwelyd ar ôl gwneud prosiectau tramor, 
mae staff y Bwrdd Iechyd wedi rhannu eu 
profiadau er mwyn trosglwyddo dysgu i eraill i 
wella ansawdd gwasanaethau iechyd ar gyfer 
cleifion yng Ngogledd Cymru.

I ganfod mwy: 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/
page/94206 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/
opendoc/311881

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru (WAST): uwchraddio 
ymgysylltu rhyngwladol i wella iechyd 
gartref a thramor

Mae WAST wedi uwchraddio ymgysylltu 
rhyngwladol i fanteisio ar y buddion o rannu 
profiadau ac ymagweddau tuag at leddfu 
heriau cyffredin, fel cynnydd yn y galw, 
pwysau ariannol, anghydraddoldebau iechyd 
a phoblogaeth sy’n heneiddio, sy’n wynebu 
gwasanaethau ar draws y byd. Mae cwmpas 
ymgysylltu rhyngwladol wedi bod ar sawl ffurf.

Ar lefel leol, mae WAST wedi croesawu uwch 
reolwyr a meddygon o Ganada, Denmarc 
a Gwasanaethau Meddygol Brys Gorllewin 
Awstralia a De Awstralia. Archwiliodd y 
ddirprwyaeth fentrau gwelliant clinigol, cyd-
destun gweithredol a thaith trawsnewid 
gwasanaeth yr Ymddiriedolaeth, oedd yn 
canolbwyntio ar wella canlyniadau clinigol a 
phrofiad cleifion. Dysgwyd hefyd am fentrau 

gofal iechyd darbodus a’r model ymateb 
clinigol newydd a’i fuddion i gleifion a staff, 
fel yr hwyluswyd trwy brofiadau uniongyrchol. 
Trafodwyd heriau cyffredin a chyfleoedd 
sy’n wynebu systemau iechyd rhyngwladol a 
buddion gweithio ar y ddwy ochr.

Ar lefel ryngwladol, ymwelodd tîm o staff 
WAST ag India ynghyd â chydweithwyr o 
Wasanaethau Ambiwlans Llundain a’r De 
Orllewin a Brigâd dân Llundain. Rhannodd 
y tîm eu gwybodaeth a’u sgiliau, a rhoi 
hyfforddiant cymorth cyntaf i staff a phlant 
ysgol yn Amritsar a Jamshedpur. Cawsant 
y wobr Tîm Her Elusennol gan Gymdeithas 
Gwasanaeth Tân Asia.

Mae sawl parafeddyg o WAST hefyd wedi 
ymuno â chymuned ymarfer UK-Med ac maent 
wedi bod ar alwad yn ystod 2017 i baratoi ar 
gyfer ymdrin â thrawma, argyfyngau meddygol 
ac iechyd y cyhoedd yn unol â nodau Sefydliad 
Iechyd y Byd.

I ganfod mwy:
http://www.ambulance.wales.nhs.
uk/?gcid=1516&pageid=2&lan=en

Bwrdd Iechyd Prifysgol  
Betsi Cadwaladr 
University Health Board

Ymddiriedolaeth GIG 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Welsh Ambulance Services
NHS Trust 
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
(BIPHD): llofnodi cytundeb gefeillio 
rhyngwladol i wella iechyd meddwl

Yn 2015, sefydlodd BIPHD Gytundeb 
Cydweithredu Gefeillio Rhyngwladol gydag 
Adran Gwasanaeth Iechyd Meddwl Trieste  
yn yr Eidal, sy’n cael ei chydnabod gan WHO 
fel canolfan ragoriaeth ar gyfer adferiad  
iechyd meddwl. 

Gyda chefnogaeth gan Rwydwaith 
Rhyngwladol Cydweithredu ar Iechyd Meddwl, 
nod y cytundeb yw gwella ansawdd mewn 
gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol, 
rhannu arfer gorau a dod â gwybodaeth a 
sgiliau i Gymru i wella iechyd dinasyddion 
Cymru. Hyd yn hyn, mae’r cydweithredu wedi 
arwain at Setiau Dysgu Gweithredol, rhaglenni 
cyfnewid staff (yn cynnwys rhanddeiliaid 
ehangach, defnyddwyr gwasanaeth a 
gofalwyr), a mentora a chymorth i bob 
gwasanaeth, yn cynnwys hyfforddiant, 
seminarau a digwyddiadau ar y cyd.

Yn 2017, rhoddodd cynrychiolwyr BIPHD 
gyflwyniad ar y Rhaglen Trawsnewid Iechyd 
Meddwl yn y Gyngres Iechyd Meddwl 

Rhyngwladol, ddaeth â mwy na 150 o 
gynadleddwyr ynghyd, yn cynnwys arbenigwyr 
o Gymru, Lloegr, Iwerddon, yr Eidal, Awstralia, 
Gweriniaeth Tsiec, Gwlad Pwyl a Malaysia. 
Rhoddodd y gynhadledd ystod o safbwyntiau 
rhyngwladol a dysgu ar drawsnewid diwylliant 
gwasanaethau iechyd meddwl, gyda ffocws ar 
wella gwasanaethau gan ddefnyddio dulliau a 
mesurau yn seiliedig ar dystiolaeth.

Mae’r Bwrdd Iechyd yng Ngweriniaeth Tsiec 
hefyd wedi mynd at BIPHD i’w hysbysu 
ynghylch y trawsnewid sydd wedi ei gynllunio 
yn ymwneud â gwasanaethau Iechyd Meddwl. 
Bydd cynrychiolwyr o Gyfarwyddiaeth Iechyd 
Meddwl BIPHD yn cefnogi Gweriniaeth Tsiec 
dros y flwyddyn nesaf i ddechrau’r broses hon 
ac maent wedi cael eu cysylltu’n ffurfiol gan 
Rwydwaith Rhyngwladol Cydweithredu ar 
Iechyd Meddwl.

I ganfod mwy:

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/
newyddion/37440

Bwrdd Iechyd  
Hywel Dda 
Health Board
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Gweithredu’r Siarter: enghreifftiau o gynnydd ar draws y GIG

Iechyd Cyhoeddus Cymru: mapio cyrhaeddiad rhyngwladol y sefydliad

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi mapio 
ei weithgaredd iechyd rhyngwladol, gan roi 
cipolwg ar rwydweithiau, prosiectau a mentrau 
diweddar a gweithredol. Ymatebodd bob un o’r 
cyfarwyddiaethau yn y sefydliad, gan arddangos 
dros 90 o gydweithrediadau gweithredol gyda 
60 o sefydliadau. Maent yn cynnwys pump o 
chwe Rhanbarth WHO, yn cynnwys Ewrop, yr 
Americas, Dwyrain y Canoldir, Gorllewin y Môr 
Tawel a Rhanbarthau Affrica. Mae’r rhain yn 
cynnwys 25 o brosiectau ymchwil rhyngwladol 
sydd wedi eu cwblhau a 21 sy’n mynd 
rhagddynt ynghyd â 31 o gydweithrediadau, 

naw partneriaeth ryngwladol, a chwe phrosiect 
â chwmpas rhyngwladol. Caiff y prosiectau eu 
cyhoeddi fel ategiad i gefnogi’r Strategaeth 
Iechyd Ryngwladol sefydliadol. Gellir eu 
gweld ar y Gronfa Ddata Partneriaeth Iechyd 
Rhyngwladol (IHCC, 2017b), sy’n cael ei 
diweddaru’n flynyddol. 

I ganfod mwy: 
https://ihcc.publichealthnetwork.cymru/
cy/working-internationally/welsh-
international-health-partnership-database/
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Rhanbarth 
yr Americas

Unol Daleithiau America

Rhanbarth Dwyrain 
y Canoldir

Qatar

Rhanbarth Gorllewin 
y Môr Tawel

Awstralia

Rhanbarth Affrica
Kenya · Lesotho

Sierra Leone · Swaziland
Uganda

Rhanbarth Affrica

Rhanbarth yr Americas

Rhanbarth De Ddwyrain Asia

Rhanbarth Ewrop

Rhanbarth Dwyrain y Canoldir

Rhanbarth Gorllewin y Môr Tawel

Rhanbarthau WHO

Rhanbarth Ewrop
Awstria · Gwlad Belg · Bosnia a Herzegovina

Bwlgaria · Croatia · Cyprus · Gweriniaeth Tsiec
Denmarc · Lloegr · Estonia · Ffi ndir · Ffrainc
Yr Almaen · Groeg · Hwngari · Gwlad yr Iâ
  Iwerddon · Yr Eidal · Latfi a · Lithiwania · 

Lwcsembwrg · Malta · Montenegro · Yr Iseldiroedd
Norwy · Gwlad Pwyl · Portiwgal · Gweriniaeth 

Moldofa · Romania · Yr Alban · Serbia · Slofacia    
Sbaen · Sweden · Y Swistir

Cyn-weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia · Twrci · DU

Cydweithrediadau a Phartneriaethau Rhyngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
(BIPBC): diweddaru trefniadau 
llywodraethu ar gyfer partneriaethau 
iechyd rhyngwladol 

Mae BIPBC wedi diweddaru ei drefniadau 
llywodraethu ar gyfer partneriaethau iechyd 
rhyngwladol yn 2017. Cafodd Grŵp Iechyd 
Rhyngwladol ei sefydlu i fonitro cynnydd 
lleol yn erbyn y Siarter, a goruchwylio 
gwaith datblygu cysylltiedig. Bydd y Grŵp 
yn cefnogi staff sydd yn dod yn gysylltiedig 
â gweithgaredd goruchwylio’r bartneriaeth. 
Sefydlodd y Bwrdd Iechyd wefan hefyd i hybu’r 
maes gwaith hwn.

Mae BIPBC wedi drafftio Canllawiau Cymru 
Gyfan ar Roi Offer a Chyflenwadau Meddygol i 
Bartneriaid Rhyngwladol a Chanllawiau Cymru 
Gyfan ar Recriwtio Gweithwyr Gofal Iechyd 
Proffesiynol Rhyngwladol. Cyflwynir y rhain i’w 
mabwysiadu trwy Grŵp Gweithredu’r Siarter.

I ganfod mwy: 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/
tudalen/93093

Bwrdd Iechyd Prifysgol  
Betsi Cadwaladr 
University Health Board
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Cysylltwch â ni
Y Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd
Iechyd Cyhoeddus Cymru
5ed Llawr
Rhif 2 Cwr y Ddinas, 
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ 

Ebost:  International.health@wales.nhs.uk 
Ffôn:  02920 227744

www.internationalhealth@wales.nhs.uk

Y Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol: Pecyn cymorth gweithredu

ISBN: 978-1-78986-154-27

https://twitter.com/IHCCWales
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