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Rydym yn chwilio am Gadeirydd annibynnol newydd ar gyfer ein Bwrdd Partneriaeth.

Hub Cymru Africa yw prif sefydliad datblygu rhyngwladol ac undod byd-eang Cymru. Ffurfiwyd ym mis Ebrill 2015 a daeth â 
gwaith Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Cymru Masnach Deg, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica a Phanel 
Cynghori Is-Sahara ynghyd. Rydym yn cefnogi sefydliadau ledled Cymru i adeiladu cysylltiadau a phrosiectau cynaliadwy mewn 
partneriaeth â sefydliadau yn Affrica Is-Sahara.

Y llynedd, fe ddechreuon ni strategaeth newydd, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgon ni dros y saith mlynedd flaenorol. Aethom drwy 
broses gyfunol i fynegi’r hyn sy’n bwysig a’r hyn yr ydym am ei gyflawni nesaf. Eleni, rydym yn gwreiddio ein strategaeth newydd, 
ac yn edrych am gyfleoedd i wireddu ein huchelgeisiau. Rydym yn bartneriaeth fach gyda chymhelliant, felly mae arnom angen 
rhywun sy'n gallu ymrwymo amser ac egni i rôl unigryw. Byddwch yn gweithio gyda Phennaeth y Bartneriaeth a Bwrdd y 
Bartneriaeth, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'n holl bartneriaid.

Yn wahanol i rôl Cadeirydd arferol, ni fyddwch yn cario cyfrifoldebau cyfreithiol dros Hub Cymru Africa. Cawn ein cynnal gan 
Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru, felly byddwch yn gweithio gyda’u bwrdd. Mae gan bob un o'n partneriaid eu strwythurau 
llywodraethu eu hunain. Bydd y rôl hon yn darparu goruchwyliaeth, arweiniad, gosod gweledigaeth a gwneud yn siŵr bod ein holl 
bartneriaid a’r sector undod a datblygu byd-eang ehangach yng Nghymru yn elwa o weithio gyda Hub Cymru Africa.

Rydym yn symud ymlaen gyda gwersi’r blynyddoedd diwethaf ar flaen ein gwaith. Mae'r pandemig byd-eang, yr argyfwng 
hinsawdd, toriadau i gymorth datblygu swyddogol a'r mudiad gwrth-hiliaeth wedi siapio sut yr ydym am weithio, ac rydym eisiau 
rhywun a fydd yn ein cefnogi gyda'r weledigaeth honno.

Cysylltwch i gael pecyn ymgeisydd ac i siarad â'r naill neu'r llall ohonom am y rôl.

Claire O’Shea 

Pennaeth Hub Cymru Africa



Llun gan Raphael Esu, 
Panel Cynghori Is-Sahara
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Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan 

ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel 

Cynghori Is-Sahara a Chymru Masnach Deg. Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru 

ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Chymru Masnach Deg.

Rydym yn cynrychioli’r sector undod rhyngwladol yng Nghymru.

Cefnogir Hub Cymru Africa gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac fe’i 

cynhelir gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru  Ganolfan Materion 

Rhyngwladol Cymru yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.

enquiries@hubcymruafrica.org.uk

mailto:enquiries%40hubcymruafrica.org.uk?subject=
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Beth rydyn ni'n ei wneud
Rydym yn cynnig cyngor 1-i-1, mentora, hyfforddiant, digwyddiadau, codi 

ymwybyddiaeth, polisi ac eiriolaeth i gynyddu gallu ac effeithiolrwydd y sefydliadau 

elusennol a chyhoeddus rydym yn gweithio gyda nhw. 

Mae Hub Cymru Africa yn cefnogi grwpiau ac unigolion amrywiol a bywiog yng 

Nghymru - ymgyrchwyr masnach deg, alltudion Affricanaidd, staff y GIG, sefydliadau 

cymunedol a ffydd, ac elusennau - i gyfrannu at ddatblygiad byd-eang sy'n gymdeithasol 

gyfrifol.

Rydym yn cefnogi'r partneriaethau a'r grwpiau hyn i dyfu (trwy godi arian a recriwtio 

gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr newydd); lliniaru risgiau (fel diwydrwydd dyladwy 

mewn partneriaethau, diogelu a rheolaeth ariannol); gwella ansawdd (trwy weithio i 

arferion gorau megis adrodd ar effaith a phrosiectau a ddyluniwyd gan y gymuned); a 

rhwydweithio gyda chyllidwyr a chymheiriaid yn ogystal â gwella amrywiaeth a 

chynhwysiant alltud Affricanaidd yng Nghymru.

Cawn ein hariannu drwy grantiau gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Datblygu a 

Chymanwlad Tramor Llywodraeth y DU. Fel y prif sefydliad cymorth ar gyfer rhaglen 

Cymru ac Africa, rydym yn gatalydd ar gyfer gweithredu o Gymru sy’n cyfrannu at 

ganlyniadau datblygu yn Affrica a thu hwnt yn ogystal â sefydlu Cymru fel cenedl sy’n 

gyfrifol yn fyd-eang.

https://gov.wales/wales-and-africa
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Strategaeth
Golwg

Cymru fel cenedl gyfrifol yn gweithredu mewn undod ag Affrica o fewn cyd-destun byd-eang

Nod y weledigaeth yw adlewyrchu cysyniadau cyfrifoldeb cymdeithasol a dinasyddiaeth fyd-eang fel y’u cynhwysir yn Neddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, gan adlewyrchu natur eang y berthynas rhwng unigolion yng Nghymru ac Affrica. Er 

bod llwyth gwaith presennol y ganolfan yn canolbwyntio’n bennaf ar weithgareddau yng Nghymru, a bydd grantiau bach yn 

gyfyngedig i brosiectau yn Affrica, mae llawer o’r gwaith yn adlewyrchu themâu byd-eang a fydd yn arwain ac yn ysbrydoli 

Hub Cymru Affrica wrth gyflawni ei amcanion.

Cennad
Catalydd ar gyfer gweithredu i gyfrannu at ganlyniadau datblygu yn Affrica o fewn cyd-destun byd-eang

Er y gall y partneriaid unigol o fewn Hub Cymru Africa roi gweithgareddau ar waith yn uniongyrchol, bydd rôl corff ymbarél 

ehangach yn gatalydd ar gyfer gweithredu. Fel y cyfryw, mae'r rôl yn ymwneud â chodi ymwybyddiaeth, ysgogi cymunedau, 

meithrin gallu, cymorth datblygu gan gynnwys drwy grantiau bach ac eiriolaeth ar faterion allweddol perthnasol. Bydd pob un 

o'r gweithgareddau hyn yn cael eu gwneud gyda'r nod o gryfhau'r trydydd sector yng Nghymru i gyfrannu at ganlyniadau 

datblygu yn Affrica. Yn unol â hyn, bydd ffocws daearyddol y bartneriaeth yn cwmpasu gweithgareddau yng Nghymru ac 

Affrica tra'n cydnabod cyd-destun ehangach materion byd-eang gan gynnwys Masnach Deg a newid yn yr hinsawdd.
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Arfordir Gwyllt, Penrhyn y Dwyrain, De Affrica

Gwerthoedd
UNDOD (gan ymgorffori ysbryd partneriaeth, dynoliaeth, cydfuddiannol, tegwch a 

chyfiawnder cymdeithasol).

CYNHWYSIAD (gan ymgorffori ysbryd cyfranogiad, cydweithio, peidio â gwahaniaethu, 

partneriaeth a chyfle cyfartal).

CYNALADWYEDD (gan ymgorffori ysbryd newid parhaol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, 

cynaliadwyedd ariannol ac amgylcheddol a ‘dim niwed’).

TRYLOYWDER (gan ymgorffori ysbryd atebolrwydd, uniondeb a didwylledd).

ANNIBYNIAETH (gan ymgorffori ysbryd ymatebolrwydd, arloesedd, gwrthrychedd a meddwl 

strategol sy'n seiliedig ar dystiolaeth)

Yn 2022, lansiodd Hub Cymru Affrica strategaeth newydd yn gyhoeddus.

Mae copi o’r strategaeth newydd i’w weld ar hafan gwefan Hub Cymru 
Affrica: https://hubcymruafrica.cymru/strategaeth
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Cynghrair y DU
Mae Hub Cymru Africa yn cynrychioli Cymru fel rhan o Gynghrair y DU ochr yn ochr â  Bond (Lloegr), Scotland’s International 

Development Alliance (Yr Alban) a CADA (Gogledd Iwerddon).

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd, drwy gytundeb cynghrair, i wneud y mwyaf o botensial cyfunol pob un o’u haelodau i 

ddileu tlodi ac anghyfiawnder, yn seiliedig ar egwyddorion cydweithio a phartneriaeth. Darllen mwy.

Rhwydwaith Ewropeaidd
Nod y rhwydwaith hwn yw cefnogi a datblygu symudiad mentrau dinasyddion ar gyfer undod byd-eang yn Ewrop, mudiad 

o fentrau dinasyddion y mae llawer ohonynt yn canolbwyntio ar ddileu tlodi. Bydd y rhwydwaith yn llwyfan Ewropeaidd i 

bawb sydd mewn rhyw ffordd neu'i gilydd yn cefnogi mentrau dinasyddion o'r fath mewn undod byd-eang ac yn credu 

mewn datblygiad a yrrir gan ddinasyddion. Mae'r rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Mentrau Dinasyddion mewn Undod Byd-

eang yn cynnwys sefydliadau sy'n ymchwilio, ariannu, hyfforddi, lobïo, hyrwyddo neu alluogi cyfnewid rhwng mentrau 

dinasyddion ar gyfer undod byd-eang. Darllen mwy.

https://www.bond.org.uk/
https://www.intdevalliance.scot/
https://www.intdevalliance.scot/
https://www.cada-ni.org/
https://hubcymruafrica.wales/about-us/the-uk-alliance/
https://hubcymruafrica.wales/about-us/european-network/
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Diwrnod Wganda yn y Deml Heddwch
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Llun o fachlud haul gan Raph Esu | Gan brosiect Ailffurfio'r Naratif Hub Cymru Africa



11

Ein ffrydiau cyllid

• Llywodraeth Cymru: Rhaglen Cymru ac Affrica

Mae rhaglen Cymru ac Affrica yn cefnogi pobl yng Nghymru i weithredu ar dlodi yn Affrica a chefnogi’r mudiad masnach deg. 

Mae'n ein hariannu i ddarparu arweiniad ar godi arian ar gyfer prosiectau ar raddfa fach yn Affrica ac i ddarparu gwybodaeth, 

hyfforddiant a chyngor i'r rhai sy'n gweithio mewn undod byd-eang.

• Swyddfa Dramor a Chymanwlad Llywodraeth y DU / Bond: Cynghrair y DU

Nod y ffrwd ariannu hon yw cryfhau sefydliadau cymdeithas sifil, drwy Gynghrair y DU, fel bod ganddynt y gallu i addasu i 

amgylchedd sy’n newid yn gyflym, i eiriol dros newid ac i gydweithio ag eraill i fynd ar drywydd byd mwy cyfiawn a theg. . 

Mae hyn yn cynnwys: eiriolaeth, codi arian a diogelu. Disgwylir i'r ffrwd hon ddod i ben ym mis Mehefin 2022.
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Ystadegau pwysig
2021/22

61 18
o grwpiau ac 
unigolion wedi 
derbyn 
cefnogaeth 
datblygu gan y 
bartneriaeth

28
Daeth grwpiau a 
gafodd gymorth o

o etholaethau’r 
Senedd

o grwpiau ac 
unigolion a oedd
yn cael cymorth 
mewn partner-
iaethau cysylltiedig 
ag iechyd

17
Mae grwpiau a gafodd 
gymorth yn gweithio mewn

gwlad yn 
Affrica

Darllwnwch Adroddiad Blynyddol 2021/22 Hub Cymru Africa: https://hubcymruafrica.cymru/adroddiadau-blynyddol/

https://hubcymruafrica.wales/annual-reports
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1,076
o unigolion o  275 o sefydliadau

wnaeth mynychu ein
digwyddiadau yn 2020/21

Uwchgynhadledd Undod Byd-eang 2021 - #GlolbalUndod2021
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Gwynedd African Society

Y Bartneriaeth
Panel Cynghori Is-Sahara
Ffurfiwyd Panel Cynghori Is-Sahara (SSAP) yn 2009 pan gyfarfu nifer o grwpiau 

alltud Affricanaidd yng Nghymru i ystyried sut y gallent gyda’i gilydd hybu eu 

diddordeb cyffredin mewn datblygiad lleol a rhyngwladol. Nid yw SSAP yn sefydliad 

sy'n cynrychioli cymunedau Affricanaidd Alltud yng Nghymru ond un sy'n ceisio 

defnyddio'r sgiliau, y gallu a'r wybodaeth a geir o fewn cymunedau Cymreig Affrica 

ar wasgar er budd pawb. Maent am ddod ag arbenigedd o brofiadau bywyd a 

darparu gwiriad realiti i'r sector elusennol, yn ogystal ag eiriolwr dros ddiaspora 

mewn datblygiad rhyngwladol. Gwnânt hyn drwy roi mentrau datblygu ar waith 

yng Nghymru ac ar draws Affrica Is-Sahara.

ssap.org.uk

twitter.com/SSAPWales

facebook.com/SSAPWales

instagram.com/ssapwales

linkedin.com/company/sub-sahara-advisory-panel

https://ssap.org.uk
https://twitter.com/SSAPWales
https://facebook.com/SSAPWales
https://instagram.com/ssapwales
https://linkedin.com/company/sub-sahara-advisory-panel
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Vaughan Gething MS speaking at
WaAHLN Conference 2019

Y Bartneriaeth
Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd 
Cymru ac Affrica
Elusen yw Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica (WaAHLN) a’i ddiben yw 

hybu a diogelu iechyd da yn Affrica a Chymru drwy sefydlu partneriaethau rhwng 

gweithwyr iechyd yng Nghymru ac Affrica. Wedi'i chynnull i ddechrau fel rhwydwaith 

yn 2006, sefydlwyd yr Elusen yn ffurfiol yn 2013. Gan adeiladu ar eu perthnasoedd 

cryf â'r GIG, maent yn canolbwyntio'n benodol ar ddysgu ar y cyd a meithrin gallu. 

Gwlad fach yw Cymru, ond rydym wedi ymrwymo ein hunain i gyfrifoldeb byd-eang 

drwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae WaAHLN eisiau gwneud eu rhan 

mewn undod â chyd-weithwyr iechyd i helpu i feithrin gallu a mynediad at 

wasanaethau iechyd cyffredinol yn Affrica.

wfahln.org

twitter.com/WaAHealthLinks

https://wfahln.org
https://twitter.com/WaAHealthLinks
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Y Bartneriaeth
Cymru Masnach Deg
Mae Cymru Masnach Deg yn cefnogi, yn tyfu ac yn hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru. Ers 2009, maent wedi 

ymgyrchu dros hawliau ffermwyr a chynhyrchwyr mewn gwledydd incwm isel a chanolig sy’n aml yn cael eu talu’n wael ac 

yn byw gydag effaith newid hinsawdd. Er mai cenedl fach yw Cymru, mae Cymru Masnach Deg am wneud yn siŵr ein bod 

yn chwarae ein rhan i greu byd gwell gartref a thu hwnt. Yn 2008, creodd Cymru hanes drwy ddod yn Genedl Masnach Deg 

gyntaf y byd. Mae Masnach Deg Cymru yn gweithio gyda dau gorff Masnach Deg rhyngwladol – Masnach Deg Rhyngwladol 

a Sefydliad Masnach Deg y Byd – ac yn cefnogi dros 30 o grwpiau Masnach Deg gweithgar sy’n gweithio gyda chymunedau 

a sefydliadau lleol ledled Cymru.

masnachdeg.cymru

twitter.com/fairtradewales

facebook.com/FairTradeWales

instagram.com/fairtradewales

linkedin.com/company/fair-trade-wales

https://fairtrade.wales
https://twitter.com/fairtradewales
https://facebook.com/FairTradeWales
https://instagram.com/fairtradewales
https://linkedin.com/company/fair-trade-wales
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Jenipher o Jenipher’s Coffi, gyda Phrif Weinidog Mark Drakeford AS a 
Phennaeth Hub Cymru Africa, Claire O'Shea



18
Y Deml Heddwch ac Iechyd, Parc Cathays, Caerdydd, Cymru
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Y Bartneriaeth
Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Mae gwreiddiau Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) wrth sefydlu ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf Undeb 

Cynghrair y Cenhedloedd Cymru (1918-46), a esblygodd ar ôl yr Ail Ryfel Byd yn Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig yng 

Nghymru (UNA Cymru, 1946-2014) a’r Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Fyd-eang (CEWC Cymru, 1943-2014). Mae 

WCIA yn hyrwyddo Cymru fel cenedl gyfrifol fyd-eang lle mae pawb yma yn cyfrannu at greu byd tecach a mwy heddychlon. 

Eu nod yw ysbrydoli pobl i ddysgu a gweithredu ar faterion byd-eang trwy dair rhaglen: Dysgu Byd-eang, Gweithredu Byd-

eang a Phartneriaethau Byd-eang. Ategir y rhaglenni hyn gan waith Treftadaeth Heddwch WCIA, gan adeiladu ar ddysgu o 

hanes hir Cymru o fudiadau rhyngwladol, a’u rôl fel gwarcheidwaid Teml Heddwch ac Iechyd Genedlaethol Cymru ym 

Mharc Cathays, Caerdydd.

wcia.org.uk

twitter.com/WCIA_Wales

facebook.com/welshcentreforinternationalaffairs

instagram.com/wcia_wales

linkedin.com/company/welsh-centre-for-international-affairs

https://wcia.org.uk
https://twitter.com/WCIA_Wales
https://facebook.com/welshcentreforinternationalaffairs
https://instagram.com/wcia_wales
https://linkedin.com/company/welsh-centre-for-international-affairs
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Sut i wneud cais
I wneud cais am y rôl hon, anfonwch CV a llythyr eglurhaol heb fod yn fwy na 1,000 o eiriau yn amlinellu eich sgiliau 

a’ch profiad perthnasol a pham rydych am ddod yn Gadeirydd Hub Cymru Africa i 

cathiejackson@hubcymruafrica.org.uk erbyn 31ain Mawrth 2023.

Rhoddir gwybod i ymgeiswyr os ydynt wedi cyrraedd y rhestr fer ar 12fed Ebrill 2023.

Cynhelir cyfweliadau ar-lein rhwng 17eg a 18fed Ebrill 2023.

Gall yr holl ddyddiadau newid.

mailto:cathiejackson%40hubcymruafrica.org.uk?subject=APPLICATION%3A%20Chair%20of%20Hub%20Cymru%20Africa
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https://hubcymruafrica.wales


hubcymruafrica.cymru

@HubCymruAfrica

https://hubcymruafrica.wales
https://www.facebook.com/HubCymruAfrica
https://twitter.com/HubCymruAfrica
https://www.instagram.com/hubcymruafrica/
http://www.youtube.com/channel/UC3Wkxt807rB1DndWEXYT1lg?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/hub-cymru-africa



