
Er mwyn gwireddu'r weledigaeth a'r 
dyheadau ar gyfer y Parc 
Cenedlaethol, rydym am weithio 
mewn partneriaethau llwyddiannus.

Er mwyn creu a chynnal y man teg a diogel i’r cyhoedd ei fwynhau, bydd angen 

i’r Parc Cenedlaethol weithredu ar y cyd â’r holl rai hynny â budd yn rheolaeth 

y Parc Cenedlaethol. I sicrhau y bydd gweithredu cyfunol o’r fath yn 

gynhyrchiol, hoffem ysgogi gweithio mewn partneriaeth o fewn y Parc. 

 

Mae’r Cenhedloedd Unedig wedi diffinio gweithio mewn partneriaeth fel 

“Cydberthynas gydweithredol barhaus rhwng neu ymysg sefydliadau o wahanol 

fathau o randdeiliaid sy’n cydweddu eu diddordebau â gweledigaeth gyffredin, 

gan gyfuno eu hadnoddau a’u cymwyseddau ategol a rhannu risg, er mwyn 

cynhyrchu cymaint â phosibl o werth a chyflwyno budd i bob un o’r 

partneriaid.” ” (UN 2020)

 



PARTNERIAETHAU

Pam mae hyn yn bwysig?

Er mwyn rheoli ein gweithgarwch partneriaeth, 

byddwn yn sefydlu protocolau ar gyfer gweithio mewn 

partneriaeth sy’n seiliedig ar yr Arweiniad i Nodau 

Datblygu Cynaliadwy Partneriaethau. 

 

Rydym yn cydnabod bod angen cryn dipyn o amser ac 

ymdrech fel arfer i ddatblygu trefniadau gweithio mewn 

partneriaeth ac ymrwymiad gan yr holl bartneriaid i 

weithio gyda’i gilydd, a gall hyn ddim ond digwydd pan 

fydd yn amlwg bod y buddiannau yn cydweddu â’i 

gilydd. 

 

Pan mae’r buddiannau’n cydweddu â’i gilydd, mae’r 

adnoddau ategol ac amrywiol y gall gwahanol 

bartneriaid eu cynnig yn cyflwyno llawer mwy o fudd ac 

effaith nag y gallent ar eu pennau eu hunain. 

 

Rydym hefyd yn sylweddoli bod yn rhaid i’r holl 

bartneriaid gael gwerth o’u hymglymiad os ydynt i 

barhau i weithio mewn partneriaeth. 

 

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith? 

Mae partneriaethau iach a llwyddiannus yn dangos: 

Cytundeb bod angen partneriaeth

Parch ac ymddiriedaeth rhwng gwahanol 

fuddiannau

Arweinyddiaeth gan unigolyn neu unigolion a 

berchir

Ymrwymiad buddiannau allweddol a 

ddatblygwyd drwy broses eglur ac agored

Datblygiad gweledigaeth a rennir o’r hyn y 

gellir ei gyflawni

Amser i adeiladu’r bartneriaeth

Gorchmynion neu agendâu a rennir

Datblygiad ffyrdd cyson, a hyblyg, o weithio

Cyfathrebu effeithiol a gynorthwyir gan 

hwylusydd

Penderfyniadau cydweithredol, gydag 

ymrwymiad i ddod i gonsensws ynghylch 

materion a chamau gweithredu o fewn 

cwmpas y bartneriaeth

Rheoli sefydliadol effeithiol. 

 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant? 

Os ydym am wireddu’r weledigaeth a chyflawni’r 

canlyniadau uchelgeisiol ar gyfer y Parc 

Cenedlaethol gan weithredu o fewn y man teg a 

diogel, mae’n well gwneud hynny, mewn llawer o 

achosion, mewn partneriaeth ag eraill. Y rheswm 

dros hyn yw bod llawer i’w wneud mewn ychydig 

iawn o amser. 

Os caiff hyn ei wneud yn llwyddiannus, gall gweithio 

mewn partneriaeth arwain at fwy o bobl a 

sefydliadau yn cyfrannu mwy o adnoddau at 

ganlyniadau cadarnhaol mewn mwy o fannau yn y 

Parc Cenedlaethol.

Gall partneriaethau gofodol gynnig y cydbwysedd 

a’r amrediad o weithgareddau a gwasanaethau na 

all ein sefydliad bach ni ei gynnig i bawb ar yr un 

pryd – a chan hynny, creu cwmpas i gynyddu a 

chyflawni penderfyniadau ar y lefel fwyaf lleol 

bosibl. 

Mae gennym hefyd gyfrifoldeb statudol i ystyried 

sut gallai ymddwyn mewn modd cydweithredol fod 

o gymorth i gyflawni ein hamcanion llesiant. 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd ?

Trwy drefniadau craffu priodol, byddwn yn adolygu ein 

gweithgarwch partneriaeth yn gyson er mwyn sicrhau 

mai dyma’r ffordd fwyaf priodol ac effeithiol o hyd o 

wireddu gweledigaeth ac uchelgeisiau’r Parc 

Cenedlaethol.
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