
“Nid cyfrifoldeb y dinesydd yn unig yw iechyd, ond 
cymdeithas yn gyffredinol”

“Mae iechyd ym mhobman; gall pob polisi ddylanwadu 
arno a gellir ei ddefnyddio ar gyfer pob polisi”

“Mae angen ailgyfeirio radical o ran dulliau er mwyn 
sicrhau iechyd a lles da a theg y boblogaeth, sydd yn 
ymgysylltu ystod eang o sectorau a gweithredwyr”

“Mae gwella iechyd a lles poblogaeth gyffredinol yn golygu bod 
pawb ar eu hennill. Mae poblogaethau iachach yn cyflwyno mwy o 

botensial i gael mwy o gynhyrchiant hirdymor gan y gweithlu, mae’n 
cyfrannu at amgylcheddau mwy diogel, yn osgoi’r bygythiad o dlodi, 

ac yn arwain at gymdeithas decach, fwy cynhwysol”

“Mae’r argyfwng economaidd presennol yn gyfle i gryfhau gweithio 
cydweithredol dros iechyd a lles, gan ei fod yn ein hysgogi i newid ein 
ffordd o weithio, meddwl yn greadigol, ac ailstrwythuro’r defnydd o 

adnoddau er mwyn gweithredu’n fwy strategol”

Cynhyrchwyd y daflen hon fel rhan o brosiect Croesi Pontydd (Ion 2011 – Mehefin 2012), sydd yn fenter a 
ariennir ar y cyd gan yr UE ac sy’n ceisio mynd i’r afael â’r ffordd y gallai’r sector iechyd weithio’n agosach 
gyda sectorau eraill er mwyn sicrhau bod eu polisïau a’u gweithredoedd yn cyfrannu at iechyd a lles gwell. 

Cynhyrchwyd y dogfennau a’r adnoddau canlynol fel rhan o brosiect Croesi Pontydd: 

•	 3 adroddiad Astudiaeth Achos ar gydweithredu traws-sector ym meysydd: Trafnidiaeth/
Cynllunio ac Iechyd, Addysg ac Iechyd a Rhaglen Cynllun Ffrwythau Ysgolion yr UE.

•	 Modiwl Hyfforddiant Meithrin Gallu ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd y cyhoedd 
i wella neu gychwyn cydweithredu traws-sector.

•	 Adroddiad trosolwg yn nodi strategaethau, dulliau a phwyntiau mynediad gwahanol ar gyfer 
gwaith traws-sector, offer a mecanweithiau defnyddiol ac enghreifftiau ymarferol o fentrau.
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Polisïau	
Iechyd	i	Bawb

This leaflet arises from the Crossing Bridges project (2009 12 23), which has received 
funding from the European Union, in the framework of the Health Programme.



Polisïau	Iechyd	i	Bawb

Mae iechyd yn fusnes i bawb. Mae’n gwella cynhyrchiant y gweithlu, yn gwella’r 
gallu i ddysgu, yn cryfhau teuluoedd a chymunedau, mae’n cefnogi cynefinoedd 
ac amgylcheddau cynaliadwy, ac yn cyfrannu at ddiogelwch, lleihau tlodi a 
nawdd cymdeithasol. Mae lleihau nifer y bobl sy’n dioddef o salwch a chlefydau 
yn allweddol i wella ansawdd bywyd cyffredinol yn Ewrop a chyfrannu at dwf 
economaidd a ffyniant. 

Fodd bynnag, nid yw ymgyrchoedd a mentrau iechyd clyfar sy’n cael eu datblygu 
a’u gweithredu gan y sector iechyd yn ddigon i annog pobl i fabwysiadu ffordd 
o fyw ac ymddygiad iachach. Er enghraifft, mae’n anodd i berson fwyta mwy o 
ffrwythau a llysiau ffres a gwneud mwy o ymarfer corff, pan fydd bwydydd wedi 
eu prosesu yn rhatach ac yn haws i’w cael, neu pan fydd amgylcheddau trefol yn 
orlawn, yn anniogel ac yn llawn llygredd.

Mae gan bob sector rôl i’w chwarae yn sicrhau bod llywodraethau yn rhoi’r 
ansawdd bywyd gorau posibl i’w dinasyddion. Mae angen mynd i’r afael ag 
achosion salwch oedd y tu hwnt i gwmpas y sector iechyd, ac mae’n hanfodol 
datblygu, cynnal a chryfhau cydweithredu traws-sector. Mae iechyd ym 
mhobman; gall pob polisi ddylanwadu arno a gellir ei ddefnyddio ar gyfer pob 
polisi.  

Gweithio	Gyda’n	Gilydd	dros	Iechyd	a	Lles

Mae pob sector polisi i ryw raddau’n wynebu’r angen i newid eu ffordd o feddwl i 
ddulliau mwy effeithlon a gweithio mwy “cydgysylltiedig”.  Mae hyn yn rhoi cyfle 
a photensial sylweddol i wella iechyd a lles, am y gall dulliau newydd, meddwl 
yn greadigol ac arloesi fod yn hanfodion pwysig ar gyfer cydweithio i gyflawni 
nodau cyffredin. 

Mae’n rhaid sefydlu sawl elfen allweddol er mwyn hwyluso cydweithredu 
traws-sector llwyddiannus. Bydd arweinyddiaeth gref ar lefel llywodraeth a lefel 
sefydliadol o ran mandadau a rheoliadau perthnasol yn helpu i ymgysylltu eraill 
ar gyfer iechyd a lles. Mae angen pobl wybodus, ymroddedig sy’n hyrwyddo’r 
dull er mwyn llywio prosesau traws-sector. Mae angen i weithwyr proffesiynol 
fabwysiadu sgiliau cyfathrebu, meithrin perthynas a thrafod cryf, a sgiliau 
rheoli cadarn er mwyn datblygu’r cymwyseddau a’r ymddiriedaeth ymysg y 
gweithredwyr gwahanol. 

Pwyntiau	Gweithredu
Er mwyn creu ymdrechion mwy systematig o waith cydweithredol, mae angen 
ystyried sawl pwynt gweithredu:

	Î  Mae’n rhaid annog gwneuthurwyr polisïau, gweision sifil a gweithwyr 
proffesiynol o ystod eang o sectorau i nodi’r	 cyfleoedd	 hynny	 i	
ymgysylltu sydd fwyaf addas i’w hanghenion, eu blaenoriaethau a’u 
cymwyseddau penodol, er mwyn manteisio ar y rhain trwy ddatblygu 
dulliau traws-sector. 

	Î  Dylai sectorau ddatblygu a chynllunio strategaethau cynhwysfawr, sydd 
yn ddichonol ac yn cael eu cefnogi gan adnoddau wedi eu cyfuno a’u 
cynnal, dylai fod ganddynt amcanion	cyffredin,	clir	a	realistig, ac wedi 
eu tanategu gan brosesau gwerthuso i fesur canlyniadau. 

	Î  Mae deall	 iaith,	diwylliant	a	blaenoriaethau	sectorau	eraill a gallu 
gweld yr hyn y mae nhw’n ei elwa (ennill bob ffordd), yn hanfodol ar 
gyfer cydweithredu traws-sector llwyddiannus.

	Î  Mae’n rhaid i weithredwyr sy’n gysylltiedig â mentrau traws-sector 
nodi’n	glir	y	ffordd	y	mae	llwyddiant	yn	edrych, a chydnabod efallai 
y bydd yn rhaid iddynt roi’r clod pennaf i sector arall neu fod angen 
cyfaddawdu.

	Î  Mae angen dulliau	 cydweithredol	 o	 gasglu	 a	 dadansoddi	 data er 
mwyn ceisio gwerthuso canlyniadau iechyd o weithredoedd a wnaed o 
fewn meysydd polisi eraill, a nodi’r gwerth ychwanegol y mae ‘iechyd’ yn 
ei gyflwyno i sectorau eraill. 

	Î  Mae dulliau	 hirdymor yn hanfodol ar gyfer datblygu a chynnal 
perthynas gref a sefydlu strwythurau sy’n hwyluso dulliau traws-sector. 

	Î  Ar yr un pryd, mae cynnal momentwm mewn ymdrech i ehangu dulliau 
ac argyhoeddi gwleidyddion, gwneuthurwyr polisïau ac arweinwyr 
sefydliadol bod angen gweithredu, hefyd yn gofyn am	 dystiolaeth	
hirdymor	o	lwyddiant. 

	Î  Nid yw newid yn hawdd am fod gan weithredwyr yn aml fudd mewn 
dulliau a strwythurau presennol.  Mae angen datblygu negeseuon 
a dulliau cryf, argyhoeddiadol a strategol er mwyn goresgyn	 yr	
ymwrthod	hwn	â	newid.


