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Cyflwyniad

Mae’r strategaeth hon yn ymdrin ã gweledigaeth ac amcanion Y Bartneriaeth 
Awyr Agored ar gyfer y 10 mlynedd nesaf gan ategu’r strategaeth flaenorol. 

Y nod ydy adolygu’r strategaeth bob 3 blynedd o leiaf gan ddatblygu strategaeth
dreiglol am gyfnod o 10 mlynedd.

Sefydlwyd Y Bartneriaeth Awyr Agored yn 2004 gan ddwyn mudiadau sector
cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector ynghyd i gydweithio’n effeithiol yn y sector
awyr agored a rhannu’r un weledigaeth. 

Prinder o ran pobl leol yn ymwneud gyda’r
sector 
Gan arwain at brinder o ran pobl leol yn
gweithio yn y diwydiant awyr agored 
Ynghyd â phrinder pobl yn ymwneud â’u
cymunedau  
Sydd yn ei dro’n golygu prinder pobl yn
cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr
agored a phrinder o glybiau lleol 

Cafodd rhesymeg Y Bartneriaeth Awyr
Agored ei ategu gan ymchwil yn 2003 wedi’i
gyflawni gan Brifysgol Bangor. Dengys yr
ymchwil y canlynol

Mae dull strategol Y Bartneriaeth Awyr Agored
yn rhagweld ‘newid dros genedlaethau’ lle
mae’n ‘arferiad’ i gymryd rhan mewn
gweithgareddau awyr agored – agwedd
dderbyniol o ffordd o fyw arferol poblogaeth
yr ardal. O ganlyniad i waith Y Bartneriaeth
Awyr Agored a’i phartneriaid hyd yn hyn, maen
nhw wedi llwyddo i gyflawni sawl deilliant
allweddol gan gynnwys sefydlu dros 100 o
glybiau cymunedol newydd a denu dros
13,000 o bobl i gymryd rhan yn y sector (mae
mwy o fanylion yn nes ymlaen yn y ddogfen). 
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Ein nod ydy parhau i gyflwyno’r deilliannau a’r effeithiau hyn er mwyn cyflawni 
newid dros genedlaethau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bu inni gynnal gwaith
datblygu o’n swyddfa yng Ngogledd Cymru er mwyn cyflawni deilliannau tebyg ledled
Cymru gyfan a gweddill Prydain. 

Diben y strategaeth hon ydy datblygu’r canlynol  

SY’N YMDRIN Â’N GWEITHDREFN I 
GYFLAWNI’N GWELEDIGAETH 

I SICRHAU BOD Y STRATEGAETH YN
DIWALLU’R ANGHENION SYDD WEDI’U

HADNABOD DRWY RANDDEILIAID LLEOL
(LLE BYNNAG MAE’R BARTNERIAETH

AWYR AGORED YN GWEITHREDU) 

Cyflwyniad

 Strategaeth
graidd  

Cyflawni’n 
Lleol   

Dysgu ar y 
Cyd 

INNI GYD ALLU ELWA O’R GWERSI 
CAIFF EU DYSGU 

Mae’r tair egwyddor graidd hyn wrth wraidd ein strategaeth ac rydym yn cydnabod bod
y Bartneriaeth Awyr Agored ddim ond cystal â’n partneriaid a’n rhanddeiliaid (gan
gynnwys defnyddwyr terfynol) a byddwn yn cydweithio gyda nhw i gyflawni’r
weledigaeth a’r amcanion yn ein strategaeth. 

Diolch yn fawr ichi am eich cyfraniad tuag at y strategaeth drwy’r ymgynghoriad ac
rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda phartneriaid hen a newydd i gyflawni ein
gweledigaeth a’n strategaeth. 

Paul Airey
Cadeirydd Y Bartneriaeth Awyr Agored 

Tracey Evans 
Prif Weithredwr 
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“Byddwn yn argymell i unrhyw un ymuno â grŵp Iach ac
Egnïol Ynys Môn gan fod arweinydd y daith gerdded yn
berson cwrtais iawn a deallgar ac sy'n mynd â chi ar
deithiau cerdded gwych”.

DAVE PARRY, GRŴP IACH AC EGNÏOL
YNYS MÔN 

"Diolch i’r Bartneriaeth Awyr Agored am ariannu cwrs
hyfforddiant Cymorth Cyntaf i 7 aelod o’n clwb. Mae hyn yn

amlwg wedi golygu bod gan fwy o'n haelodau'r sgiliau priodol
i'w cefnogi mewn sefyllfaoedd cymorth cyntaf o fewn

gweithgareddau a digwyddiadau. Mae hyn wedi ein galluogi i
rannu llwyth y gwirfoddolwyr a darparu digon o unigolion

mewn digwyddiadau yn ardaloedd Down ac Ards a thu hwnt."    

RICHARD GAMBLE, CADEIRYDD LAGAN
VALLEY ORIENTEERS

S

Dwi wedi sylwi fod ffitrwydd fi wedi gwella yn fawr ac
hefyd wedi gwenud Lles i’n iechyd meddwl. Mae pawb
yn y grwp wedi bod yn gyfeillgar iawn ac rydym wedi
dod yn ffrindiau gyda digon o hwyl i gael ar y teithiau, a
paned a chacen ar diwedd rhai o'r teithiau. Diolch i
Anonna a Cyngor Gwynedd, Y Bartneriaeth Awyr Agored
a Smyrff am drefnu grwp sydd wedi newid fy mywyd er
gwell.” 

GARETH LLOYD JONES, 
GWYNEDD HEALTHY AND ACTIVE

Ein Gweledigaeth
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Ein Gweledigaeth

Nod ein gweledigaeth ydy HYBU iechyd meddwl a chorfforol pobl, yr economi (gan
gynnwys cyflogaeth), y gwerth cymdeithasol drwy WEITHGARWCH AWYR

AGORED megis cymryd rhan mewn gweithgareddau lleol fel Cerdded, Beicio,
Chwaraeon Antur (gan gynnwys dringo, canŵio, padlfyrddio, hwylio, beicio mynydd

ac ati).
 

Byddwn yn canolbwyntio’n bennaf ar gymryd rhan ar lawr gwlad. Fodd bynnag,
rydym yn cydweithio’n agos gyda Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol i gynnig

continwwm datblygu effeithiol ar gyfer y rheiny sy’n cymryd rhan ac i ategu gwaith
y Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol. 

 

“Dechreuodd fy mab fynd i Glwb Gweithgareddau Ynys Môn pan oedd tua 13
oed. Enillodd sgiliau rhagorol a gwnaeth ffrindiau gydol oes cyn symud ymlaen i
ddringo’n annibynnol. Fe wirfoddolodd gyda'r clwb pan drodd yn 18 oed cyn
mynd i'r Brifysgol. Yn ddiweddar, enillodd Wobr Gwirfoddolwr Ifanc BMC am ei
waith gyda'r ‘BMC Youth Meets’. Byddaf bob amser yn ddiolchgar am y
gefnogaeth, y cyngor a'r cyfeillgarwch a roddwyd i ni gan y tîm gwych o fewn y
clwb a'r Bartneriaeth Awyr Agored. "

GWAWR EILIAN –RHIANT I DDRINGWR

“Yn ddiweddar, cymerais ran yn yr hyfforddiant Arweinydd
Beicio Llwybrau (TCL) a gynhaliwyd gan Y BAA. Roeddwn i

yno gyda dau aelod arall o'r clwb. Rydyn ni wedi bod yn
aros am oesoedd i gael yr hyfforddiant hwn felly roedd yn

help enfawr eich bod chi yno i roi'r hwb i ni wneud iddo
ddigwydd. ”

 MICHAEL DONNELLY, KILMEGAN VELO CLUB 
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Ein Gwerthoedd ac Ethos 
Wrth i’r Bartneriaeth Awyr Agored ymestyn i ardaloedd eraill, caiff ein hethos
sylfaenol ei hymgorffori mewn Strategaeth Graidd gan Gyflawni’n Lleol ac elwa o
Ddysgu ar y Cyd fel caiff ei grybwyll isod 

Gweledigaeth
Graidd 

Dyma graidd ein strategaeth a bydd yn berthnasol pan fyddwn yn cyflawni
unrhyw weithgareddau.
Bydd y strategaeth graidd yn datblygu ein blaenoriaethau, sy’n canolbwyntio
ar 

Ein Gweledigaeth Graidd ydy Gwella Bywydau Pobl drwy Weithgareddau
Awyr Agored 

 
   

Ein nod ydy cydweithio gyda rhanddeiliaid, partneriaid, defnyddwyr
terfynol a mudiadau lleol i sicrhau bod ein strategaeth yn cyflawni’r
canlynol 

Cyflawni’n 
Lleol  

Dysgu ar 
y Cyd

Byddai’r holl randdeiliaid a’r Bartneriaeth Awyr Agored yn elwa o
ddysgu ar y cyd sy’n broses ddwy ffordd:

Canolbwyntio ar anghenion yr ardal leol i adnabod y ffordd orau o
wella bywydau pobl drwy weithgareddau awyr agored 
Grymuso pobl leol i gyflawni’r deilliannau priodol yn lleol sy’n
sicrhau’r newid mwyaf posib 
Targedu’r cyllid priodol yn yr ardal leol gan fanteisio i’r eithaf ar
gyfleoedd yr ardal 

Gellir mynd ati i gyflawni’n lleol mewn sawl gwahanol ffordd drwy
adborth anffurfiol gan randdeiliaid i weithgareddau wedi’u pennu’n
lleol 
Bydd Y Bartneriaeth Awyr Agored yn dilyn yr egwyddorion hyn
ynghylch Cyflawni’n Lleol cyn mynd ati i gyflawni unrhyw
weithgareddau 
 

Galluogi / Grymuso / Uwchsgilio pobl i gyflawni 
Cyflawni deilliannau ac effeithiau sy’n debyg i’n llwyddiannau dros y
blynyddoedd 
Sicrhau cynaladwyedd hirdymor y deilliannau (megis clybiau, llwybrau i
waith, modd manteisio ac ati) 
 Cafodd y Strategaeth Graidd ei datblygu gan ddwyn i ystyriaeth adborth a

mewnbwn Rhanddeiliaid.

Byddai’r Bartneriaeth Awyr Agored yn sicrhau bod ardaloedd yn
rhannu’r gwersi a’r arbenigedd maen nhw’n eu dysgu a’u hennill yn
ystod eu cyfnod ar waith 
Bydd cyfleoedd i ardaloedd lleol newydd gynnig adborth am eu
profiadau i helpu gyda dylanwadu ar strategaeth yn y dyfodol a
datblygu’r rhaglen 

Bydd yr ymroddiad tuag at ddysgu ar y cyd yn rhan annatod o
strategaeth y dyfodol, sy’n gysylltiedig â’r deilliannau.
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Ein Gwerthoedd ac Ethos 

6

Cefnogi hyrwyddo proffil gweithgarwch awyr agored a’r cyfraniad ehangach posib i’r
gymdeithas, drwy Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad. 

Cefnogi rhanddeiliaid a darparwyr – cydweithio gyda mudiadau presennol a defnyddwyr
terfynol 

Hyrwyddo gweithgarwch – sicrhau arferiad o ran cymryd rhan mewn gweithgarwch (newid dros
genedlaethau) 

Dylanwadu eraill i hyrwyddo a datblygu gweithgarwch awyr agored 

Hyrwyddo Cydraddoldeb, Amrywioldeb a Chynhwysiant – mae’r awyr agored yn addas i bawb 

Magu hyder ynghylch y defnyddio a mwynhau’r adnoddau naturiol 

Annog a hyrwyddo manteisio ar a chymryd rhan gyfrifol yn yr awyr agored er mwyn cynnal a
gwella’r adnoddau naturiol

Gweithredu ein gwerthoedd ac ethos i wella cynhwysiant cymdeithasol a chydlyniant
cymunedol

Meithrin Twf Economaidd – cefnogi ymdrechion i ddod o hyd i waith, datblygu sgiliau, cefnogi
arloesedd a mentergarwch, datblygu gwirfoddolwyr 

Bydd gwerthoedd sylfaenol ynghlwm â’r dull uchod, gan 
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Amcanion a Blaenoriaethau 
I gyflawni ein gweledigaeth, bu inni lunio sawl amcan allweddol a gaiff eu crybwyll
mewn cynllun gweithredu blynyddol ar gyfer pob ardal 

Ceisio cyflawni newid dros genedlaethau er mwyn
annog pobl i gymryd rhan mewn gweithgarwch
awyr agored drwy gydol eu hoes a chefnogi adfer
yn dilyn y pandemig Covid, drwy   
. ysbrydoli pobl ifanc yr ardal i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr

agored a hefyd cyflawni gweithgarwch awyr agored cynaliadwy 
hyrwyddo gweithgarwch i oedolion yr ardaloedd drwy ail gydio mewn
gweithgareddau awyr agored neu roi cynnig arnyn nhw am y tro cyntaf
er mwyn dylanwadu ar a llywio cenedlaethau’r dyfodol  
cydweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid (fel clybiau, darparwyr,
ysgolion, adrannau iechyd ac ati) er mwyn hyrwyddo cyfleoedd yr
ardaloedd (er enghraifft, presgripsiynu cymdeithasol) 
Datblygu continwwm i gefnogi cymryd rhan o ysgolion i’r gymuned drwy
waith gwirfoddol neu waith â thâl neu ffyrdd o fyw cynaliadwy, iach ac
egnïol.

Sicrhau modd i bobl gymryd rhan yn lleol,
perfformiad, datblygu sgiliau (profiadau tro cyntaf
un – hyd at gynaladwyedd hirdymor a
gweithgareddau wedi’u hailadrodd) a modd i bobl o
bob oedran ddod o hyd i waith. 

Datblygu’r gymuned drwy rymuso/uwchsgilio pobl i gyflawni
gweithgareddau awyr agored drwy gydol eu hoes 
Cefnogi clybiau cymunedol i recriwtio, hyfforddi a dal eu gafael ar
wirfoddolwyr 
Cefnogi perchnogaeth gymunedol o ran y sector awyr agored drwy
gynlluniau mentrau fel mentora, pecynnau cefnogi a rhannu ymarfer
gorau 
Cydweithio gyda darparwyr i’w cefnogi i gynnal eu rhaglenni cymryd
rhan, digwyddiadau a datblygu perfformiad gan ganolbwyntio’n
benodol ar grwpiau wedi’u tangynrychioli i fanteisio ar gyfoeth
naturiol eu hardaloedd 
Hyrwyddo modd i bobl ddod o hyd i waith yn y sector awyr agored
drwy wirfoddoli a datblygu unigolion medrus a chymwys.
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Amcanion a Blaenoriaethau 
To deliver our vision we have established a number of key objectives 
that will be reflected in an annual operational plan for each area:

Gwella’r model cyflawni partner i ddatblygu’r
fframwaith cyfredol ledled Cymru gyfan a
gweddill Prydain. 

.

Hyrwyddo eirioli ac ymwneud gyda rhanddeiliaid i sicrhau dysgu ar y
cyd effeithiol 
Targedu ac adnabod partneriaethau a rhanddeilaiid newydd i
ddatblygu’r model cyfredol 
Datblygu pecynnau cefnogi (fel enghraifft pecyn adnoddau) i alluogi a
grymuso ardaloedd newydd i hyrwyddo a datblygu ethos a gwerthoedd
Y Bartneriaeth Awyr Agored 
Cydweithio gyda phartneriaid allweddol a rhanddeiliaid i gyflawni a
hyrwyddo presgripsiynu cymdeithasol gan ganolbwyntio’n bennaf ar
fanteisio ar yr awyr agored 
 

Datblygu cynnyrch o safon er mwyn sicrhau
profiadau dymunol yn yr awyr agored 

Gwella a datblygu rhaglenni a gweithgareddau newydd er mwyn
ategu cyflawni’r sector awyr agored a hyrwyddo trawsnewid a newid
dros genedlaethau, megis llwybrau i waith, y wobr awyr agored ac
ati 
Datblygu “pecyn adnoddau” i ategu a chyflawni’r weledigaeth a
chynnig cyfle i bartneriaid a rhanddeilaiid gyflawni’r amcanion
cyffredinol 
Cydweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i gyflawni cynnyrch a
rhaglenni i wella’r sector awyr agored, fel y Wobr Awyr Agored a
hyrwyddo addysg 
Cydweithio gyda phartneriaid i hyrwyddo defnydd cyfrifol /
cynaliadwy o’r adnoddau naturiol 
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Amcanion a Blaenoriaethau 
Wrth i’r Bartneriaeth gyflawni’r amcanion hyn, byddan nhw’n canolbwyntio ar y 
blaenoriaethau canlynol  

CYDRADDOLDEB, AMRYWIOLDEB A CHYNHWYSIANT
DRWY DARGEDU GRWPIAU DIFREINTIEDIG AC WEDI’U TAN
GYNRYCHIOLI I GYMRYD RHAN MEWN GWEITHGARWCH
AWYR AGORED 

CANOLBWYNTIO AR BOBL IFANC 

DEFNYDD CYNALIADWY O’R AMGYLCHEDD A’R ADNODDAU
NATURIOL, GWELLA CYDWEITHIO 

 IECHYD MEDDWL A CHORFFOROL A LLES – 
YN ENWEDIG DRWY GEFNOGI’R GWAITH ADFER 

YN DILYN COVID

CYFLOGADWYEDD – LLE CAIFF ANAWSTERAU GYDA RECRIWTIO EU 
HADNABOD (YN ENWEDIG O RAN ADFER YN DILYN COVID), DWYN I 
YSTYRIAETH HYFFORDDIANT /CODI YMWYBYDDIAETH / A 
CHYFLEOEDD E.E. Y WOBR AWYR AGORED 

ADDYSG / DYSGU AWYR AGORED A 
HYFFORDDIANT E.E. PRENTISIAETHAU 

DYSGU AR Y CYD A RHANNU GWYBODAETH AC
YMARFER DA 

TRECHU/GORESGYN RHWYSTRAU E.E.
HYGYRCHEDD, CLUDIANT, ARFERION

CYMDEITHASOL AC ATI 

GWIRFODDOLI – DATBLYGU GALLU A CHLYBIAU
CYMUNEDOL / CYRFF LLYWODRAETHU
CENEDLAETHOL 
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BETH YDY LLWYDDIANT?
Yn ein strategaeth, mae’n bwysig deall beth gaiff ei ystyried yn llwyddiannus –
Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi llwyddo i gyflawni deilliannau effeithiol
hyd yn hyn megis 
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BETH YDY LLWYDDIANT?

Bydd datblygu’r Bartneriaeth Awyr Agored
mewn ardaloedd newydd yn adnabod a
chanolbwyntio ar y deilliannau priodol ar gyfer
yr ardal dan sylw – er enghraifft mae’n bosib
bod angen canolbwyntio’n benodol ar
ddiweithdra mewn rhai ardaloedd.

Byddwn yn parhau i fesur llwyddiant drwy gyflawni newid dros genhedloedd 
mewn ffordd sy’n caniatáu i bobl yr ardal fanteisio ar weithgareddau awyr agored. 
Bydd hyn yn ei dro yn arwain at y canlynol 
 

Mwy o bobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn lleol, gan ganolbwyntio’n
benodol ar gynhwysiant cymdeithasol a chydlyniant cymunedol 

Ymwneud gyda mwy o ysgolion (cynradd ac uwchradd) a sefydliadau Addysg Bellach a
chynnig addysg / gweithgareddau awyr agored gyda mwy o athrawon a rhieni cymwys

Cynnydd yn y cysylltiadau rhwng ysgolion – clybiau gyda mwy o gyfleoedd i blant a phobl
ifanc ddatblygu a pharhau i gymryd rhan mewn gweithgareddau

Datblygu a sefydlu mwy o glybiau awyr agored cymunedol gyda mwy o aelodau’n cymryd
rhan 

Mwy o wirfoddolwyr gyda chymwysterau wedi’u cydnabod yn genedlaethol yn gweithio’n
lleol ac felly’n cyfrannu mwy at yr economi leol

Sector awyr agored mwy cyfartal, amrywiol a chynhwysol sy’n fuddiol i grwpiau sydd wedi’u
tan gynrychioli fel merched a genethod, pobl gydag anableddau a grwpiau ethnig.

Mwy o bobl ddi-waith yn mynd rhagddi i fanteisio ar addysg bellach, hyfforddiant a gwaith
cynaliadwy (yn y sector awyr agored neu yn sgil yr awyr agored) 

Gwelliannau i iechyd a lles cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd pobl leol yr
ardaloedd newydd.

Mesur perfformiad yng nghynllun gweithredol blynyddol pob ardal sy’n ymwneud â’r
blaenoriaethau parhaus a chyfredol.

 

Bydd gan bob ardal eu targedau a’u
deilliannau penodol eu hunain ac fe
gaiff y llwyddiannau eu mesur drwy
eu cynllun gweithredol ac adolygiad.
Yn benodol, bydd pob ardal (a’r
Bartneriaeth Awyr Agored) yn
ystyried sut mae’r deilliannau’n
cyfrannu tuag at Werth Cymdeithasol
a cheisio adnabod y mesur o
lwyddiant drwy Elw Cymdeithasol ar
Fuddsoddiad (SROI).
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HOW WE WILL DELIVER...

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn dymuno cyflawni eu hamcanion drwy weithdrefn
sydd wedi’i hegluro yn y darlun uchod. Ymhlith nodweddion allweddol y weithdrefn
mae’r canlynol

Mae gwaith craidd Y BAA (mewn glas) yn canolbwyntio ar adnabod anghenion a bylchau’r
ddarpariaeth gyfredol er mwyn goresgyn rhwystrau sy’n atal pobl rhag manteisio ar
weithgareddau awyr agored, sy’n arwain at ddatblygu rhaglenni cyflawni caiff eu cynnig ar y
cyd â phartneriaid presennol a darparwyr eraill gan ffurfio clybiau newydd, annog
gwirfoddolwyr ychwanegol ac ati

Mae’r gwaith craidd hwn yn arwain at gyflawni’r Deilliannau a’r Dysgu ar y Cyd sydd wedi’i
amlygu uchod yn ymwneud â chymryd rhan hirdymor a chynaliadwy mewn gweithgareddau
awyr agored.

Y rhaglenni cyflawni (mewn piws) ydy’r rhaglenni cyfredol sydd wedi’u datblygu a’u cyflawni ar
y cyd â phartneriaid / mudiadau presennol a fyddai’n parhau i ddatblygu’n ystod cyfnod y
strategaeth wrth inni lansio rhaglenni a gweithgareddau newydd 

Agwedd arall mae’r BAA yn canolbwyntio arno ydy rôl targedu a manteisio ar adnoddau a
chyllid ychwanegol sy’n arwain at gyflawni rhaglenni ac yn ategu’r model. Mae hyn hefyd yn
fodd i’r sector awyr agored fanteisio ar adnoddau mae’n debyg nad oedden nhw ar gael yn
draddodiadol

Rhan olaf (a’r pwysicaf mae’n debyg) o’r weithdrefn ydy bod y partneriaid a’r rhanddeiliaid
rydym yn cydweithio gyda nhw yn cyflawni’r deilliannau ac yn sicrhau ein bod yn canolbwyntio
ar ddiffygion pob ardal yn hytrach na dyblu’r cyfleoedd neu gystadlu gyda darparwyr a
rhanddeiliaid cyfredol.
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Adolygu a Dysgu 

Paratoi cynllun gweithredol blynyddol i gyflawni’r amcanion erbyn Rhagfyr pob blwyddyn

Adolygu’r cynllun gweithredol pob mis ar y cyd â’r Tîm Rheoli a phob chwarter yn y Cyfarfodydd
Bwrdd a gydag ein grwpiau rhanddeiliaid allweddol 

Cynnal adolygiad blynyddol o’r strategaeth a’r perfformiad gan eu cymharu gyda’r amcanion 

Cynnal mwy o adolygiadau ffurfiol a rheolaidd ar y strategaeth (er enghraifft : digwyddiadau fel
y pandemig Covid).

 
 

 

Rhan allweddol o’n hadolygiad a’n haddysg fyddai parhau gydag ac ehangu ein Grŵp Rhanddeiliaid i
annog adborth a mewnbwn ynghylch ein strategaeth a’n gwaith. Nod hyn fyddai ennyn a datblygu
dysgu ar y cyd ledled yr ardaloedd rydym yn cynnal ein rhaglenni ac yn gweithio ynddyn nhw. 

Mae ein Strategaeth yn strategaeth dreiglol am gyfnod o 10 mlynedd a
byddwn yn cynnal adolygiad ffurfiol bob 3 blynedd o leiaf. At hyn,
byddwn yn cyflawni’r canlynol 
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