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Cyflwyniad – Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau
Mae'r tri Awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru wedi cytuno i weithio i fformat cyffredin
o ran ein Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau blynyddol i fodloni gofynion Mesur
Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Y
ddogfen hon yw ein Cynllun Gwella Blynyddol Rhan 1 ac mae'n nodi ein Hamcanion
Llesiant a’r rhaglen waith sy’n gwbl gyson â’r amcanion hynny ar gyfer 2019/20. Hefyd mae
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus weithredu
yn unol â'r egwyddorion o ddatblygu yn gynaliadwy, ac rydym wedi amlygu’r modd y caiff yr
egwyddorion hynny eu hymgorffori yn y gwaith a gyflawnir i wireddu ein hamcanion.
Bob blwyddyn mae'r Awdurdod yn dechrau ar y gwaith o gynllunio ymlaen ac ar y gwaith o
baratoi cyllideb yn ystod mis Hydref er mwyn cymeradwyo cyllideb gytbwys erbyn Chwefror
y 15fed. Mae’r Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn wynebu galw cynyddol, a’r galwadau
hynny weithiau yn gwrthdaro, i gyflawni materion cadwraeth, mynediad i'r cyhoedd,
cyflogaeth leol a thai fforddiadwy, ar adeg pan fo adnoddau'n cael eu cyfyngu.
Wrth baratoi'r cynllun hwn, rydym wedi adolygu’r camau a gymerwyd yn ystod y
blynyddoedd blaenorol, wedi cynnal trafodaethau gyda’r staff, gan gynnwys sesiwn gyda'r
uwch dîm rheoli, wedi cynnal gweithdy i’r Aelodau ar y gyllideb, ac wedi ystyried unrhyw
newidiadau mewn deddfwriaeth a pholisïau ac mewn cyllid a allai effeithio ar ein gwaith.

Golwg ar Ben Strwmbwl.
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Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cafodd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei ddynodi ym 1952 dan Ddeddf Parciau
Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949.
"Nodweddion arbennig’ y Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw:
Hygyrchedd
Daeareg amrywiol
Treftadaeth ddiwylliannol
Amgylchedd hanesyddol cyfoethog
Cyfoeth cynefinoedd a bioamrywiaeth
Cymeriad unigryw aneddiadau

Ysblander arfordirol
Amrywiaeth y dirwedd
Ynysoedd
Lle i anadlu
Natur anghysbell, llonyddwch a gwylltineb
Amrywiaeth y profiadau a'r cyfuniad o
nodweddion unigol1

Mae’r Parc Cenedlaethol yn gorchuddio ardal ag arwynebedd o 612km2, gydag oddeutu
23,000 o bobl yn byw mewn rhyw 50 ardal cyngor cymuned. Mae’r rhan fwyaf o’r Parc
Cenedlaethol mewn perchnogaeth breifat gyda’r Awdurdod yn berchen ar 1% yn unig.

1

APCAP, APCAP Cyfleoedd a Heriau Papur Trafod ar gyfer Cynllun Rheoli 2020-2024, 2018, p4
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Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cafodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei greu fel awdurdod lleol dibenion
arbennig annibynnol dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 (y Ddeddf). Mae’r Awdurdod yn
cynnwys 18 o Aelodau, 12 ohonynt wedi’u henwebu gan Gyngor Sir Penfro a chwe wedi’u
penodi gan Lywodraeth Cymru.

Dibenion y Parc a Chynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol
Mae Deddf yr Amgylchedd 1995 yn nodi mai Dibenion Awdurdod Parc Cenedlaethol yw



Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth
ddiwylliannol ardal y parc
Hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall a mwynhau rhinweddau arbennig yr
ardal.

Hefyd mae'r Ddeddf yn datgan bod gan yr Awdurdod ddyletswydd wrth arddel y dibenion
uchod, i geisio meithrin lles cymdeithasol ac economaidd y cymunedau lleol.
Bob pum mlynedd, mae'n ofynnol i'r Awdurdod gynhyrchu Cynllun Rheoli'r Parc
Cenedlaethol sy'n nodi sut y dymunai weld y Parc Cenedlaethol yn cael ei reoli, nid yn unig
gan yr Awdurdod ei hun, ond gan yr asiantaethau a sefydliadau eraill y gallai eu
gweithgareddau effeithio ar y Parc.
Yr Awdurdod yw'r awdurdod cynllunio statudol ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol ac mae'n
gyfrifol am baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol.

Adolygiad o Gynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol
Cynhyrchwyd dogfen ar y cyfleoedd a’r heriau sy’n codi wrth adolygu’r Cynllun Rheoli'r Parc
Cenedlaethol, a dosbarthu’r ddogfen ar gyfer derbyn sylwadau yn ystod rhan olaf 2018.
Hefyd cynhaliwyd gweithgareddau ymgysylltu â grwpiau gwahanol ac mewn digwyddiadau
cymunedol i gael safbwyntiau gwahanol i lywio’r gwaith o ddatblygu’r cynllun a adolygir.
Yn ystod 2019/20 bydd Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol yn cael ei adolygu gyda chynllun
newydd wedi’i fabwysiadu erbyn diwedd 2019. Bydd y cynllun hwn yn destun arfarniad o
gynaliadwyedd, asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb, ac yn destun ymgynghori. Cynhelir
gweithdai gyda’r Aelodau ar draws y themâu o fewn y Cynllun.
Bydd y Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol diwygiedig yn cymryd i ystyriaeth Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a’r naw egwyddor o reoli adnoddau naturiol yn
gynaliadwy yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ac Adroddiad o Gyflwr Adnoddau
Naturiol (SMNR). Bydd y cynllun diwygiedig yn llywio blaenoriaethau Cynllun Corfforaethol
ac Adnoddau blynyddol yr Awdurdod yn y dyfodol o 2020 ymlaen.
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Nodau Llesiant
Mae'r Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau hwn wedi'i strwythuro i ystyried gofynion Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a bod ein hamcanion yn ystyried y nodau
llesiant Cymraeg canlynol o dan y Ddeddf:
Nod
Cymru
lewyrchus.

Cymru
gydnerth

Cymru
iachach
Cymru sy’n fwy
cyfartal
Cymru o
gymunedau
cydlynus
Cymru â
diwylliant
bywiog lle
mae’r Gymraeg
yn ffynnu
Cymru sy’n
gyfrifol ar lefel
fyd-eang

Disgrifiad o’r nod
Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y
terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad,
yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan
gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu
poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu
cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl
fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.
Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol
gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd
cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i
newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd).
Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl
a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y
dyfodol.
Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth
fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u
hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd).
Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.
Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth
a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a
chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn
ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant
byd-eang.

Datganiad ac Amcanion Llesiant APCAP
Mae gan yr Awdurdod saith o Amcanion Llesiant sy'n cyfrannu at y Nodau Llesiant a hefyd
sy’n ffurfio ein hamcanion gwella am y flwyddyn nesaf o dan y Mesur Llywodraeth Leol. Ni
wnaed unrhyw newidiadau i'r amcanion. Un sbardun tebygol i adolygu ein Hamcanion
Llesiant fydd adolygu Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol sydd i'w gwblhau fis Rhagfyr
2019.
Mae'r Cynllun Asesu Llesiant a’r Cynllun Llesiant ar gyfer Sir Benfro, yr Adroddiad ar Gyflwr
Adnoddau Naturiol (SMNR), Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy,a
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn y datganiad ysgrifenedig ‘Gwerthfawr a Chydnerth’,
yn sylfaen o dystiolaeth a chyfeiriad i’r polisïau fydd yn llywio gwaith yr Awdurdod am oes y
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cynllun hwn. Bydd Datganiadau Ardal, Asesiad o’r Risgiau Amgylcheddol a Newid yn yr
Hinsawdd yn Sir Benfro a’r Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol 2 yn y dyfodol hefyd yn
dylanwadu ar waith yr Awdurdod.
Amcanion Llesiant
APCAP
Llewyrchus: Cefnogi ac
annog datblygiad cyflogaeth
a busnesau cynaliadwy, yn
enwedig ym maes
twristiaeth a hamdden.

Cydnerth: Gwella iechyd
ecosystemau'r Parc
Cenedlaethol

Iechyd a Lles: Galluogi ac
annog mwy o bobl i wella'u
llesiant trwu wneud mwy o
ddefnydd o’r Parc
Cenedlaethol ni waeth beth
fo’u hamgylchiadau
Cydraddoldeb: Parhau i
sicrhau bod cydraddoldeb
wedi’i sefydlu yng ngwaith a
diwylliant yr APC.

Cymunedol: Gweithio ochr
yn ochr â chymunedau i’w
helpu i gael y gorau o'r Parc
Cenedlaethol.

Diwylliant: Gwarchod a
hyrwyddo diwylliant lleol o
ran iaith, y celfyddydau a
threftadaeth yn yr ardal.

Sut yr ydym yn cyfrannu at Nodau Llesiant Cymru
Yn cyfrannu at 'Gymru Ffyniannus' a 'Chymru Gydnerth'
drwy annog datblygu busnesau newydd a’r busnesau sy'n
bodoli eisoes mewn modd cynaliadwy, gan hyrwyddo
datblygu sgiliau a chefnogi'r diwydiant twristiaeth a
hamdden, tra'n sicrhau bod hyn yn cael ei wneud mewn
modd nad yw’n annog defnydd anghynaladwy o adnoddau
naturiol. Dylai cynnal a hyrwyddo asedau twristiaeth yn y
Parc, gan gynnwys llwybr yr arfordir, gefnogi 'Cymru
Iachach'.
Mae dulliau sy'n seiliedig ar natur ac sy'n annog
bioamrywiaeth a gwella’r cysylltiad rhwng cynefinoedd, a’r
polisïau cynllunio a hyrwyddir gan yr Awdurdod, yn cynnal
ecosystemau iach yn y Parc sy'n cyfrannu at 'Gymru
Gydnerth’. Mae'r Awdurdod yn cefnogi 'Cymru o
Gymunedau Cydlynus’ drwy hyrwyddo dulliau sy’n seiliedig
ar le drwy weithio gyda thirfeddianwyr, gwirfoddolwyr a
chymunedau ar warchod y Parc.
Mae gweithgarwch yn yr awyr agored, megis cerdded, yn
gallu gwella’r teimlad o lesiant, lleihau straen a gall fod yn
ysbrydoledig. Trwy hybu defnydd mwy rheolaidd o’r awyr
agored, annog gwirfoddolwyr a dileu rhwystrau i fynediad
mae’r amcan hwn yn cyfrannu at greu ‘Cymru iachach’,
‘Cymru sy’n fwy cyfartal’ a ‘Cymru o Cymunedau Cydlynus.
Bydd yr Awdurdod yn parhau i annog ystod fwy cynrychiadol
o bobl i ymgysylltu a bod yn rhan o waith yr Awdurdod a'r
Parc Cenedlaethol, gan gyfrannu at 'Gymru Mwy Cyfartal' a
‘Cymru o Cymunedau Cydlynus.’ Bydd yr Awdurdod yn
defnyddio ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol ac asesiadau
o’r effaith ar gydraddoldeb i wneud cydraddoldeb ac
amrywiaeth yn rhan annatod o waith a diwylliant yr
Awdurdod Parc Cenedlaethol.
Mae nifer o gymunedau, cymunedau buddiant megis
tirfeddianwyr a grwpiau lleol, a’r rhai sy'n derbyn cymorth
gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy, eisoes yn cymryd rhan
yng ngwaith yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ac yn
cyfrannu'n benodol at 'Gymru Gydnerth’ a 'Chymru â
Diwylliant Bywiog.’Drwy gymryd ymagwedd o gydgynhyrchu
a datblygu ein gwaith i ymgysylltu â chynulleidfaoedd
newydd sy'n gynrychiadol o'r gymdeithas, byddwn yn
ychwanegu at 'Gymru o Gymunedau Cydlynus'.
Mae gan Sir Benfro a'r Parc ddiwylliant cyfoethog yn y
celfyddydau, treftadaeth a'r iaith Gymraeg y mae'r Awdurdod
yn ei gefnogi gan gyfrannu at 'Gymru o Ddiwylliant Bywiog
lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’. Hefyd mae'r Awdurdod yn
ymgysylltu â chymunedau a gwirfoddolwyr wrth ofalu am
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Byd-eang: Sicrhau bod ein
gwaith yn gwneud cyfraniad
cadarnhaol at lesiant bydeang.

safleoedd treftadaeth gan gyfrannu at 'Gymru o Gymunedau
Cydlynus’ a 'Chymru Gydnerth'.
Drwy leihau ein hôl troed carbon, hyrwyddo effeithlonrwydd
adnoddau a thrafnidiaeth gynaliadwy o fewn y Parc, gweithio
gydag eraill i gefnogi’r amgylchedd Morol ac addysgu pobl
am rinweddau arbennig y Parc, mae'r Awdurdod yn cyfrannu
at 'Gymru Gyfrifol yn Fyd-eang'.

Mae ein Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau yn cymryd y canlynol i
ystyriaeth





Y naw egwyddor o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy o dan Ddeddf yr Amgylchedd
(Cymru).
Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a glustnodwyd yn ei ddatganiad ysgrifenedig
Tirweddau Dynodedig: Gwerthfawr a Chydnerth.
Meysydd prosiect a glustnodwyd yn y Cynllun Llesiant ar gyfer Sir Benfro.
Camau gweithredu o fewn Cynllun Cydraddoldeb Strategol APCAP 2016-2020 a
Strategaeth y Gymraeg 2017-2022.

Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy yn ein Gwaith
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff
cyhoeddus weithredu yn unol â'r egwyddorion datblygu cynaliadwy:
Hirdymor
Atal
Integreiddio

Cydweithio
Cynnwys

Under each objective we have highlighted some of the ways in which these principles are
being applied in the way the Authority works. The Authority has also completed the Future
Generations Commissioners’ Self Reflection Toolkit which has enabled the Authority to
assess its performance on its objectives against the five ways of working. The
Commissioner’s Office arranged workshops to help public bodies learn together and
evaluate each other’s responses.
O dan bob amcan, rydym wedi amlygu rhai o'r ffyrdd y mae'r egwyddorion hyn yn cael eu
cymhwyso yn y modd y mae'r Awdurdod yn gweithio. Mae'r Awdurdod hefyd wedi cwblhau’r
Pecyn Cymorth Hunan-Fyfyrio a baratowyd gan Gomisiynwyr Cenedlaethau'r Dyfodol sydd
wedi galluogi'r Awdurdod i asesu ei berfformiad ar ei amcanion yn erbyn y pum ffordd o
weithio. Trefnodd Swyddfa'r Comisiynydd gweithdai i helpu cyrff cyhoeddus i ddysgu gyda'i
gilydd a gwerthuso ymatebion ei gilydd.
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Cyllid
Mae gwariant refeniw net yr Awdurdod ar gyfer 2019/20 yn cael ei bennu gan Lywodraeth
Cymru, drwy ddyrannu Grant y Parciau Cenedlaethol blynyddol a'r ardoll ar £3,940,000.
Codir incwm a gynhyrchir yn lleol o rhyw £1,673,000 o ffioedd cynllunio, taliadau mynediad,
gwerthu nwyddau, meysydd parcio ac ati.

Rhagolygon Cyllideb 2019/20
Incwm
£000's
Grant Llywodraeth Cymru
Ardoll Awdurdod Lleol
Incwm a Gynhyrchir yn Lleol
Trosglwyddiad o Gronfeydd
Llog Banc
Cyfanswm

2,955
985
1673
987
15
6,615

Gwariant
Amcan Llesiant APCAP
Cefnogi ac annog datblygiad cyflogaeth a busnesau
cynaliadwy, yn enwedig ym maes twristiaeth a hamdden
Gwella iechyd ecosystemau'r Parc Cenedlaethol
Galluogi ac annog mwy o bobl i wella'u llesiant trwu wneud
mwy o ddefnydd o’r Parc Cenedlaethol ni waeth beth fo’u
hamgylchiadau
Parhau i sicrhau bod cydraddoldeb wedi’i sefydlu yng
ngwaith a diwylliant yr APC
Gweithio ochr yn ochr â chymunedau i’w helpu i gael y
gorau o'r Parc Cenedlaethol
Gwarchod a hyrwyddo diwylliant lleol o ran iaith, y
celfyddydau a threftadaeth yn yr ardal.
Sicrhau bod ein gwaith yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at
lesiant byd-eang.
Cyfanswm

Adnoddau
(£000's)
1280

%
19

1086

16

893

13

750

11

783

12

1069

16

754

11

6615

100
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APCAP - Ffrydiau gwaith ar draws yr amcanion llesiant ar gyfer 2019/20
Llewyrchus

Cydnerthu

Polisi
Cynllunio

Gwasanaeth
Rheoli Tir:
Cadwraeth

Gwasanaeth
Cynllunio

Gwasanaeth
Cynllunio:
Coed a
Warchodir
Prosiectau
Bioamrywiae
th a
Chysylltedd

Cynnal
Hawliau
Tramwy Cyh.:
Ased
Twristiaeth
Twristiaeth a
Hamdden
Gynaliadwy:
Rheoli a
Hyrwyddo
Ymgysylltu â
Thwristiaeth a
Chynulleidfaoe
dd Newydd
Cefnogi
Busnesau
Lleol

Trawsnewid
Cyflogaeth

Gofalu am
Ecosystem y
Parc:
Ymgysylltu a
Gwirfoddoli
Strategol a
Phartneriaet
hau:
Cadwraeth
Polisi a
Gwasanaeth
Cynllunio:
SMNR/
Cadwraeth

Iechyd a
Lles
Strategol a
Phartneriaeth
au: Iechyd a
Lles
Cyfleoedd
Cerdded â
Chymorth

Cydraddoldeb Cymunedol

Diwylliant

Byd-eang

Strategol:
Cydraddoldeb

Ysbrydoliaet
ha
Phrofiadau
ar Hanes
Celf:
Ysbrydoliaet
h ac
Ymgysylltu
Cynllunio:
Adeiladau
Hanesyddol

Awdurdod
Carbon
Niwtral

Llywodraethu /
Ariannol
Corfforaethol:
Cynllunio
Hirdymor

Cludiant
Cynaliadwy

Codi Arian a
Chreu Incwm

Ysbrydoliaet
h a Dysgu:
Rhinweddau
Arbennig

Partneriaethau
Strategol

Archaeoleg
Gymunedol

Amgylchedd
Morol /
Blaendraeth

Gweithlu
Cydnerth

Risg Newid
yn yr
Hinsawdd ac
Addasu

Datblygu
Aelodau

Hyrwyddo
Buddion
Iechyd y
Parc

Tirweddau i
Bawb:
Cynhwysiant
Cymdeithasol
Tirweddau i
Bawb:
Profiadau
Cynhwysol

Iechyd a
Lles:
Mentrau a
Phrosiectau

Cynllun
Gweithredu ar
Ymgysylltu:
Pobl Ifanc

Strategol:
Cynllun
Rheoli'r Parc
Cenedlaethol
Prosiect
Rhinweddau
Arbennig
Cynllun
Gweithredu
ar
Ymgysylltu:
Dulliau
Ymgysylltu â
Chymuneda
ua
Phrosiectau

Cynllun
Gweithredu
ar
Ymgysylltu:
Gwirfoddoli
Ysgolion a
Chwarae yn
yr Awyr
Agored

Cronfa
Datblygu
Cynaliadwy

Strategol a
Phartneriaet
hau:
Treftadaeth

Gwasanaeth
Cynllunio:
Gorfodaeth

Strategaeth
Iaith
Gymraeg

Cynllunio:
Tai
Fforddiadwy

Gwasanaeth
Cynllunio:
Ymgysylltu
â'r Gymuned

Gwasanaethau
Cynnal
Cyllid
AD
Gwasanaethau
Democrataidd
TG
Cyfathrebu
Gwasanaethau
Cwsmer
Codi Arian
Allanol
Perfformiad
Eiddo
Gweinyddiaeth

Cydymffurfiaeth
a Safonau
Corfforaethol
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Amcan Llesiant Llewyrchus: Cefnogi ac annog datblygiad cyflogaeth a
busnesau cynaliadwy, yn enwedig ym maes twristiaeth a hamdden.
Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Atal

Cynnal llwybr yr arfordir, gan ddiogelu ased twristiaeth
allweddol o fewn y Parc.

Integreiddio

Gweithio gyda phartneriaid i gymryd ymagwedd
strategol a chynaliadwy tuag at hyrwyddo a rheoli'r
Parc fel cyrchfan i dwristiaid.

Cydweithio

Hyrwyddo hamdden cynaliadwy drwy fforymau
perthnasol a gweithio gyda phartneriaid ar ddata
mapio i lywio’r gwaith o reoli hamdden ar y
blaendraeth.

Cynnwys

Ymgysylltu â busnesau i helpu ymwelwyr wneud y
mwyaf o'r Parc drwy gyflwyno sesiynau ‘Golwg ar y
Parc.’

Twristiaeth a
Hamdden
Gynaliadwy:
Rheoli a





   





    



 

Iachach



Cydnerth

Diwylliant
Bywiog

Cynnal
Hawliau
Tramwy
Cyhoeddus:
Ased
Twristiaeth

Mabwysiadu Cynllun Datblygu
Lleol diwygiedig a darparu
Gwasanaeth Cynllunio
effeithiol sy'n cynnal economi
gynaliadwy.
Parhau i gynnal Llwybr Arfordir
Sir Benfro yn ased twristaidd
allweddol, gan sicrhau lefel
uchel barhaus o foddhad
ymwelwyr. Ymateb i effaith
erydiad arfordirol / tywydd
garw ar hawliau tramwy
cyhoeddus.
Gweithio gydag eraill i gymryd
ymagwedd strategol a
chynaliadwy tuag at hyrwyddo
a rheoli'r Parc a'i rinweddau

Cymunedau
Cydlynus

Polisi
Cynllunio /
Gwasanaeth
Cynllunio

Llewyrchus

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan Llesiant Llewyrchus

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig sy'n
nodi polisïau cynllunio hirdymor yr Awdurdod.

Mwy cyfartal

Hirdymor
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Cymunedau
Cydlynus



Mwy cyfartal

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Cefnogi
Busnesau
Lleol/
Trawsnewid
Cyflogaeth

Diwylliant
Bywiog

Ymgysylltu â
Thwristiaeth a
Chynulleidfaoe
dd Newydd

arbennig fel cyrchfan i
dwristiaid a hamdden.
Hwyluso cyrraedd
cynulleidfaoedd newydd drwy’r
Parcmyn Haf Tymhorol, y
Prosiect Llwybrau Celtaidd a
gweithio gyda chymunedau a
busnesau lleol drwy ‘Golwg ar
y Parc’.
Hyrwyddo datblygu sgiliau gan
gynnwys cyfleoedd lleoliadau
gwaith a chefnogi busnesau
lleol.

Iachach

Hyrwyddo

Cydnerth

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan Llesiant Llewyrchus

Llewyrchus

APCAP Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2019/20 – Fersiwn Cryno

 





 mae hyn yn dynodi cyfraniad cryf at y nod llesiant hwn
 mae hyn yn dynodi cyfraniad anuniongyrchol neu gyfyngedig at y nod llesiant hwn

Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol - Beth fydd yn ymddangos yn gamau ymlaen
Bod datblygiadau yn parchu rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol. Mae ein
gweithgareddau yn cefnogi economi carbon isel ac yn hyrwyddo hamdden cynaliadwy.
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Amcan Llesiant Cydnerth: Gwella iechyd ecosystemau'r Parc
Cenedlaethol.
Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Hirdymor

Mae bioamrywiaeth a chydnerthu ecosystemau yn
rhan o’n dyletswyddau, a bydd creu cynllun
gweithredu yn nodi sut fyddwn yn cyflawni'r
ddyletswydd hon yn yr hirdymor.

Cefnogi’r gwaith o gyflawni Cynllun Adfer Natur Sir
Benfro drwy barhau i gymryd rhan â phartneriaethau
strategol.

Cynnwys

Rhoi cyfleoedd i ddisgyblion ysgol, cymunedau,
ymwelwyr a rhanddeiliaid eraill gynorthwyo i edrych ar
ôl y Parc.

Gwasanaeth
Rheoli Tir:
Cadwraeth

Parhau i gyflawni
gweithgareddau’r Awdurdod
ar Reoli Tir drwy’r cynllun
Gwarchod y Parc a’n
gweithgareddau ar ein ystâd
ein hunain.
Gwasanaeth
Parhau i ddarparu
Cynllunio: Coed gwasanaethau ar goed a
a Warchodir
warchodir.
Prosiectau
Datblygu prosiectau fydd yn
Bioamrywiaeth a datblygu ymhellach ein
Chysylltedd
hymagwedd at fioamrywiaeth
a’r cysylltiad rhwng
cynefinoedd.
Gofalu am
Addysgu a chynnwys
Ecosystem y
gwirfoddolwyr, disgyblion
Parc:
ysgol, darparwyr twristiaeth,
Ymgysylltu a
cymunedau ac ymwelwyr
Gwirfoddoli
mewn camau sy'n gwella







  









  









   





Iachach



Cydnerth

  

Llewyrchus

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan Llesiant ar Gydnerthedd

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Integreiddio

Diwylliant
Bywiog

Parhau i weithio gyda’r tirfeddianwyr, darparwyr
twristiaeth, trydydd sector a chymunedau i gyflawni
atebion sy’n seiliedig ar natur.

Cymunedau
Cydlynus

Cydweithio

Mwy cyfartal

Atal

Parhau i gyflawni atebion sy’n seiliedig ar natur megis
gwaith ar rywogaethau ymledol, gwella’r cysylltiad
rhwng cynefinoedd, pori, arferion rheoli tir a gwaith ar
goed a warchodir.
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Cymunedau
Cydlynus



Mwy cyfartal



Iachach

   

Cydnerth

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

iechyd ecosystemau'r Parc
Cenedlaethol. Gan gynnwys
cael cyllid ar gyfer prosiectau
dilynol i Bwyth mewn Pryd a
Chysylltiadau Naturiol.
Strategol a
Cyfrannu at rwydweithiau
Phartneriaethau: partneriaeth a'u cynorthwyo i
Cadwraeth
gyflawni cynlluniau
gweithredu sy'n cefnogi
Cynllun Adfer Natur Sir
Benfro, datblygu ein cynllun
hirdymor ein hunain i
gydymffurfio â dyletswydd
A6. Cyfrannu at gyfleoedd i
ddylanwadu ar bolisi'r DU a
Chymru ar reoli tir yn dilyn
gadael yr Undeb Ewropeaidd.
Polisi a
Gweithredu polisi cynllunio i
Gwasanaeth
sicrhau bod yr adnoddau
Cynllunio:
naturiol yn cael eu datblygu
SMNR/
yn gynaliadwy, a sicrhau bod
Cadwraeth
rhinweddau arbennig y Parc
yn cael eu diogelu a’u gwella.

Llewyrchus

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan Llesiant ar Gydnerthedd

Diwylliant
Bywiog

APCAP Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2019/20 – Fersiwn Cryno



Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol - Beth fydd yn ymddangos yn gamau ymlaen
Mae ein gweithgareddau yn cymryd ymagwedd ecosystem at gadwraeth ar dir, yn
cynorthwyo i reoli rhywogaethau ymledol, yn hyrwyddo cadwraeth pridd mewn rheoli tir, ac
yn diogelu ansawdd aer a dŵr. Mae ymagwedd sy’n seiliedig ar le yn rhoi grym i bobl
gyflawni dibenion y Parc Cenedlaethol.
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Amcan Llesiant Iechyd a Lles: Galluogi ac annog mwy o bobl i wella'u
llesiant trwy wneud mwy o ddefnydd o’r Parc Cenedlaethol ni waeth
beth fo’u hamgylchiadau.
Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Hirdymor
Atal
Integreiddio

Drwy ddarparu tai fforddiadwy a chyfraniadau A106,
cynorthwyo pobl i gael mynediad i gartrefi
fforddiadwy o ansawdd da yn y Parc
Defnyddio arbenigedd yr Awdurdod ac asedau iechyd
y Parc Cenedlaethol i ddatblygu mentrau sy'n mynd i'r
afael â heriau llesiant a pheri newid mewn
ymddygiad.
Parhau i gymryd ymagwedd o weithio mewn
partneriaeth o ran ymgysylltu â gweithwyr iechyd
proffesiynol drwy Rwydwaith Gwasanaeth Iechyd
Naturiol Gorllewin Cymru
Gweithio gyda meddygon teulu, ymarferwyr iechyd a
grwpiau cymunedol i gynnal a chynyddu’r nifer all elwa
o’r cyfleoedd cerdded â chymorth yn y Parc.

Cynnwys

Gwrando ac ymgysylltu â’r bobl sy'n cymryd rhan yn
ein mentrau gwirfoddoli fel y gallant ddylanwadu ar ein
hymyriadau a’n dulliau yn y dyfodol.

Hyrwyddo
Buddion





 

  





 

  





Cymunedau
Cydlynus

  

Iachach

 

Cydnerth

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Cyfleoedd
Cerdded â
Chymorth

Parhau i ddatblygu cyfleoedd
partneriaeth sy'n gysylltiedig
ag iechyd drwy Rwydwaith
Gwasanaethau Iechyd Naturiol
Gorllewin Cymru a gweithio
gyda Iechyd Cyhoeddus
Cymru. Datblygu polisïau sy'n
seiliedig ar dystiolaeth i
gefnogi'r gwaith hwn.
Parhau i gynnig a datblygu
ymhellach y cyfleoedd cerdded
â chymorth yn y Parc ac o
gwmpas y Parc drwy'r cynllun
Dewch i Gerdded.
Hyrwyddo ystod o
weithgareddau sy'n defnyddio

Diwylliant
Bywiog

Strategol a
Phartneriaetha
u: Iechyd a
Lles

Llewyrchus

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan Llesiant ar Iechyd a Lles

Mwy cyfartal

Cydweithio
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Cynllunio:
Tai
Fforddiadwy













  









  





Iachach

 

Cydnerth

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Ysgolion a
Chwarae yn yr
Awyr Agored

Diwylliant
Bywiog

Iechyd a Lles:
Mentrau a
Phrosiectau /
Cynllun
Gweithredu ar
Ymgysylltu:
Gwirfoddoli

cyfleoedd o fewn y Parc
Cenedlaethol i wella iechyd
corfforol a meddyliol pobl, gan
gynnwys cerdded, ennyn
cyfranogiad mewn
gweithgareddau yn yr awyr
agored, ennyn cyfranogiad yn
y celfyddydau a diwylliant.
Hyrwyddo llesiant pobl o bob
oed drwy ddatblygu, cyflawni a
gwerthuso mentrau sy'n
canolbwyntio ar wella iechyd
meddwl a iechyd corfforol, a
mynd i'r afael ag unigrwydd
cymdeithasol, yn enwedig drwy
wirfoddoli.
Rhoi cyfle i blant cyn-ysgol,
plant ysgol a phobl ifanc elwa
ar addysg awyr agored a
chwarae yn yr awyr agored.
Grymuso ysgolion i ennyn
cyfranogiad disgyblion mewn
sesiynau addysg yn yr awyr
agored.
Defnyddio polisïau cynllunio i
hyrwyddo tai fforddiadwy.

Cymunedau
Cydlynus

Iechyd y Parc

Llewyrchus

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan Llesiant ar Iechyd a Lles

Mwy cyfartal

APCAP Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2019/20 – Fersiwn Cryno



Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol - Beth fydd yn ymddangos yn gamau ymlaen
Mae ein gweithgareddau yn cael gwared ar rwystrau i fwynhau'r Parc Cenedlaethol a
galluogi mwy o bobl i elwa ar asedau iechyd y Parc. Gwireddir hyn drwy ddulliau sy'n rhoi
grym i bobl gyflawni dibenion y Parc Cenedlaethol ac sy’n hyrwyddo'r Parc Cenedlaethol fel
lle ysbrydoledig i ddysgu a datblygu yn bleserus yn yr awyr agored.
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Amcan Llesiant Cydraddoldeb: Parhau i sicrhau bod cydraddoldeb
wedi’i sefydlu yng ngwaith a diwylliant yr APC.
Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Sut fyddwn yn cyflawni ein Hamcan
Llesiant ar Gydraddoldeb
Strategol:
Adolygu ein cynllun cydraddoldeb
Cydraddoldeb a’r amcanion cydraddoldeb. Wrth
baratoi’r adolygu, cymryd rhan
mewn ymgynghoriad rhanbarthol
ar y cyd, dadansoddi’r bwlch mewn
cyflogau rhwng y rhywiau, a
dadansoddi data cyflogaeth a
recriwtio.
Strategol:
Cwblhau Asesiad o Effaith y
Cydraddoldeb Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol
diwygiedig ar Gydraddoldeb.
Tirweddau i
Cyflawni gwaith cynhwysiant
Bawb:
cymdeithasol sy'n chwalu’r
Cynhwysiant
rhwystrau i gael mynediad i'r Parc
Cymdeithasol a'i fuddion, gan gynnwys y
rhwystrau sy'n ymwneud â thlodi
gwledig.
Tirweddau i
Hyrwyddo a chefnogi tirweddau i
Bawb:
bawb drwy barhau â'r gwaith o
Profiadau
Adolygu Mynediad a

  

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Ymgysylltu â phobl ifanc ac ystod ehangach o bobl i
lywio gwaith a llywodraethiant yr Awdurdod.

Diwylliant
Bywiog

Cynnwys

Cymunedau
Cydlynus

Gweithio gyda phartneriaid i hyrwyddo a chyflawni
cyfleoedd twristiaeth hygyrch, gan gynnwys gynnal
Cadeiriau Olwyn y Traeth.

Mwy cyfartal

Cydweithio

Iachach

Integreiddio

Bydd gwneud asesiad o effaith Cynllun Rheoli'r Parc
Cenedlaethol diwygiedig ar gydraddoldeb yn sicrhau
bod gweithgareddau'r Awdurdod yn cael eu cynllunio
yn y dyfodol drwy gadw cydraddoldeb mewn golwg.

Cydnerth

Atal

Mae gweithgareddau cynhwysiant cymdeithasol yn
sicrhau bod ystod eang o bobl yn gallu elwa ar y
cyfleoedd iechyd a llesiant, dysgu ac ysbrydoliaeth
yn y Parc.

Llewyrchus

Hirdymor

Bydd y gweithgareddau yn cyfrannu at ddatblygu
Cynllun Cydraddoldeb Strategol yr Awdurdod 202024.





  



  



   


17

Cymunedau
Cydlynus

Mwy cyfartal



Iachach

  

Cydnerth

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Chynhwysiant, datblygu'r profiadau
ar gyfer pob prosiect, darparu
cadeiriau olwyn ar y traeth, a
hyrwyddo teithiau cerdded ar gyfer
yr holl adnoddau.
Cynllun
Datblygu a chyflwyno prosiect
Gweithredu ar Llywodraethu yn y Dyfodol sy'n
Ymgysylltu:
canolbwyntio ar ennyn diddordeb
Pobl Ifanc
pobl ifanc mewn dulliau
llywodraethu a gwaith yr
Awdurdod.

Llewyrchus

Sut fyddwn yn cyflawni ein Hamcan
Llesiant ar Gydraddoldeb

Diwylliant
Bywiog

APCAP Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2019/20 – Fersiwn Cryno

Cynhwysol

Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol - Beth fydd yn ymddangos yn gamau ymlaen
Mae gweithgareddau'r Awdurdod wedi gwaredu rhwystrau i fwynhad pobl o'r Parc sy'n
galluogi mwy o bobl i elwa o rinweddau arbennig y Parc ac i ryngweithio â'r rhinweddau
hynny. Ystyrir bod y Parc yn lle ysbrydoledig i bawb, ac mae mwy o bobl yn cael eu
grymuso i gyflawni Dibenion y Parc Cenedlaethol.

Bu Parcmyn Ieuenctid Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn mynychu cyfarfod o’r
Awdurdod Parc Cenedlaethol i lansio Maniffesto Ieuenctid Europarc.
18
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Amcan Llesiant Cymunedol: Annog cymunedau i ymgysylltu’n fwy
â’r Parc Cenedlaethol.
Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Atal

Cefnogi cyfleoedd i gymunedau gymryd rhan mewn
gweithgareddau cymunedol sy'n ategu cydnerthu
cymunedol yn y Parc.

Integreiddio

Drwy gynllun gweithredu yr Awdurdod ar ymgysylltu,
datblygu ffyrdd newydd o ymgysylltu â phobl, gan
gynnwys defnyddio ymgysylltu ar-lein.

Cydweithio

Gweithio gyda Chymdeithas Swyddogion Cynllunio
Cymru i gyflawni arolwg ymhlith y Cynghorau
Cymuned.

Cynnwys

Drwy’r gronfa SDF, rhoi cyfle i eraill ddatblygu
prosiectau a mentrau cynaliadwyedd fydd o fudd i'r
Parc ac i’r cymunedau.

Strategol:
Cynllun
Rheoli'r Parc
Cenedlaethol /
Prosiect
Rhinweddau
Arbennig

Engagement
Action Plan:
Methods

Ymgysylltu â

Llunio Cynllun Rheoli’r Parc
Cenedlaethol diwygiedig sy'n
parhau i gael ei lywio gan
sgwrs barhaus â chymunedau
am y Parc. Ymchwilio i ffyrdd
newydd y gall cymunedau
gymryd rhan mewn gwarchod
rhinweddau arbennig y Parc
drwy ddatblygu prosiect
llygredd golau.
Through the Authority’s
engagement action plan
develop new ways of engaging
with people, including use of
online engagement.
Hyrwyddo gwydnwch y

Cymunedau
Cydlynus

Mwy cyfartal

Iachach



Cydnerth

    

Llewyrchus

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan Llesiant Cymunedol

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Cael dulliau sy'n seiliedig ar le sy'n ennyn cyfranogiad
rhanddeiliaid a chymunedau yn y modd y rheolir y
Parc drwy’r Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol.

Diwylliant
Bywiog

Hirdymor
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Cymunedau
Cydlynus

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang



Diwylliant
Bywiog

Gwasanaeth
Cynllunio:
Gorfodaeth /
Gwasanaeth
Cynllunio:
Ymgysylltu â'r
Gymuned

 

Mwy cyfartal

Cronfa
Datblygu
Cynaliadwy

gymuned drwy gynnwys
cymunedau mewn prosiectau,
gwirfoddoli a chyfleoedd
gweithredu cymdeithasol yn y
Parc. Parhau i gymryd rhan
mewn cyfarfodydd
rhanddeiliaid cymunedol a
defnyddio asedau'r Parc i
gynnal cyfleoedd i gymunedau
ddod ynghyd.
Defnyddio’r Gronfa Datblygu
Cynaliadwy i alluogi pobl
ddatblygu prosiectau arloesol
sy'n canolbwyntio ar
gynaliadwyedd yn ardal y Parc.
Cyflawni gwasanaeth effeithiol
o orfodaeth cynllunio gyda
chefnogaeth y gymuned, a
cheisio barn y Cynghorau
Cymuned i wella gwasanaeth
cynllunio cyffredinol yr
Awdurdod.

Iachach

Chymunedau a
Phrosiectau

Cydnerth

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan Llesiant Cymunedol

Llewyrchus
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Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol - Beth fydd yn ymddangos yn gamau ymlaen
Mae gan gymunedau o fewn y Parc berchnogaeth o’r Cynllun Rheoli Cenedlaethol
diwygiedig ac mae ganddynt y grym i helpu i wireddu ei nodau. Mae’r rhwystrau sy'n
wynebu gallu cymunedau i fwynhau'r Parc yn cael eu gwaredu ac mae pobl yn cael eu
cynnwys a'u grymuso i helpu i edrych ar ôl y Parc.
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Amcan Llesiant Diwylliant: Gwarchod a hyrwyddo diwylliant lleol o
ran iaith, y celfyddydau a threftadaeth yn yr ardal.
Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Hirdymor
Atal

Gweithio i hyrwyddo'r Gymraeg i helpu i gynorthwyo
uchelgais Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o
Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
Parhau i gynghori perchnogion adeiladau a safleoedd
hanesyddol ar ddulliau rheoli.
.

Integreiddio

Gweithio gyda Heddlu Dyfed-Powys i gyflawni
dulliau integredig drwy’r cynllun gwarchod safleoedd
treftadaeth i helpu i atal achosion o droseddau
treftadaeth

Cydweithio

Parhau i weithio gydag Amgueddfa Genedlaethol
Cymru i arddangos eu casgliad cenedlaethol.

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang



  







  



    



Cymunedau
Cydlynus



Mwy cyfartal

Diwylliant
Bywiog

Ysbrydoliaeth
Hyrwyddo diwylliant ac
a Phrofiadau ar amgylchedd hanesyddol drwy
Hanes
Gastell Caeriw a Chastell
Henllys, rhaglen ysgolion,
gwaith dehongli a
digwyddiadau a
gweithgareddau.
Celf:
Ymgysylltu â phobl ynglŷn â’r
Ysbrydoliaeth
gweithiau celf a arddangosir yn
ac Ymgysylltu
Oriel y Parc, a pharhau i
gefnogi’r cynllun artist preswyl
a gweithgareddau Criw Celf.
Cynllunio:
Cynghori perchnogion
Adeiladau
adeiladau a safleoedd
Hanesyddol /
hanesyddol a chefnogi grwpiau

Iachach

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan Llesiant ar Ddiwylliant

Cydnerth

Ymgysylltu â chymunedau a gwirfoddolwyr a’u cefnogi
i ddiogelu a gwarchod safleoedd archeolegol a
hanesyddol.
.
Llewyrchus

Cynnwys
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Cymunedau
Cydlynus



Mwy cyfartal

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Strategaeth
Iaith Gymraeg

Diwylliant
Bywiog

Strategol a
Phartneriaetha
u: Treftadaeth

cymunedol ac ysgolion yn y
Parc i adfer safleoedd o
ddiddordeb hanesyddol.
Datblygu ymhellach y
cyfleoedd o weithio mewn
partneriaeth a meithrin
cysylltiadau â sefydliadau eraill
yn y sector treftadaeth,
celfyddydau a diwylliannol.
Dechrau ar y broses o
ddatblygu cynlluniau hirdymor
ar gyfer pob un o'n safleoedd
ymwelwyr.
Parhau i ymgysylltu â
chwsmeriaid a chyfranogwyr
Cymraeg eu hiaith. Annog staff
i ddysgu a siarad Cymraeg yn
y gwaith, a datblygu cynllun
mentora staff i hwyluso hyn.

Iachach

Archaeoleg
Gymunedol

Cydnerth

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan Llesiant ar Ddiwylliant

Llewyrchus

APCAP Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2019/20 – Fersiwn Cryno

Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol - Beth fydd yn ymddangos yn gamau ymlaen
Mae ein gweithgareddau yn gymorth gyda’r gwaith o reoli'r amgylchedd adeiledig
hanesyddol ac yn codi ymwybyddiaeth o’r amgylchedd hwn ac yn annog bod safleoedd
archeolegol yn cael eu rheoli’n rhagweithiol. Mae nodweddion unigryw y safleoedd hyn yn
cael eu gwella a'u cadw. Mae pobl yn dathlu'r cysylltiadau rhwng bioamrywiaeth, tirwedd a
diwylliant ac yn cael eu grymuso i helpu i warchod a diogelu'r amgylchedd hanesyddol.
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Amcan Llesiant Byd-eang: Sicrhau bod ein gwaith yn gwneud
cyfraniad cadarnhaol at lesiant byd-eang.
Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Cynnwys polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol 2 sy'n
mynd i'r afael ag effaith newidiadau arfordirol ar
anheddau a chymunedau.

Atal

Cymryd rhan yn yr Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd
i Sir Benfro wrth i’r asesiad gael ei ddatblygu.

Integreiddio

Parhau i gefnogi ac eistedd ar Grwpiau Awdurdodau
Perthnasol o ran yr Amgylchedd Morol.

Cydweithio

Gweithio gydag eraill i ddatblygu atebion trafnidiaeth
gynaliadwy gan gynnwys rhwydwaith o bwyntiau
gwefru trydan.

Cynnwys

Parhau â’r thema Blwyddyn y Môr drwy gynnig
cyfleoedd i bobl ddarganfod mwy am lygredd morol a
chymryd rhan mewn digwyddiadau glanhau'r traethau.









  









  





















Iachach

  

Cydnerth

Diwylliant
Bywiog

Amgylchedd
Morol /
Blaendraeth

Cymunedau
Cydlynus

Cludiant
Cynaliadwy
Ysbrydoliaeth
a Dysgu:
Rhinweddau
Arbennig

Hyrwyddo dulliau carbon
niwtral ac effeithlonrwydd
adnoddau yn ein gwaith ac o
fewn y Parc, gan gynnwys
Gwneud ein Fflyd yn fwy
Gwyrdd.
Hyrwyddo cludiant cynaliadwy
o fewn y Parc.
Addysgu disgyblion ysgol,
cymunedau ac ymwelwyr am
Rinweddau Arbennig y Parc
drwy weithgareddau,
chyfleoedd dehongli a
chyfleoedd gwyddor
dinasyddiaeth.
Gweithio gyda phartneriaid
strategol, ymwelwyr,
gwirfoddolwyr a chymunedau i

Mwy cyfartal

Awdurdod
Carbon Niwtral

Llewyrchus

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan Llesiant Byd-eang

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Hirdymor
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Diwylliant
Bywiog







Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Cymunedau
Cydlynus

Iachach

  

Mwy cyfartal

gyflawni gweithredoedd sy'n
helpu i warchod yr
Amgylchedd Morol.
Risg Newid yn Gweithio gyda’r Bwrdd
yr Hinsawdd ac Gwasanaethau Cyhoeddus
Addasu
lleol ac eraill i ymateb i risgiau
newid yn yr hinsawdd.

Cydnerth

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan Llesiant Byd-eang

Llewyrchus

APCAP Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2019/20 – Fersiwn Cryno



Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol - Beth fydd yn ymddangos yn gamau ymlaen
Mae gweithgareddau'r Awdurdod yn rhoi grym i fwy o bobl gyflawni dibenion y Parc
Cenedlaethol ac yn gymorth i bobl ddarganfod a mwynhau'r Parc Cenedlaethol. Mae'r
gweithgareddau yn gymorth i greu economi carbon isel, yn cynyddu ymwybyddiaeth o
newid yn yr hinsawdd, ac yn cyfrannu at ostyngiad mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Eitemau a arddangoswyd yn Oriel y Parc fel rhan o’r arddangosfa ar 'Yr Arfordir' ar
gyfer Blwyddyn y Môr.

Llywodraethu Effeithiol a Chynaliadwyedd Ariannol
24
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Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Gwella’r cyfathrebu ar safonau a pholisïau
corfforaethol i sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol
o'r hyn sy'n ofynnol.

Cydweithio

Dysgu o waith Swyddfa Archwilio Cymru ar
bartneriaethau ac adolygu'r trefniadau partneriaeth
cyfredol i sicrhau eu bod yn effeithiol.

Cynnwys

Gweithio gydag Aelodau i sicrhau bod ganddynt y
sgiliau angenrheidiol i hyrwyddo llywodraethu da a'r
pum ffordd o weithio wrth wneud penderfyniadau.

Codi Arian a
Chreu Incwm

Partneriaethau
Strategol

Gweithlu
Cydnerth

Cynnal gweithgareddau i
gefnogi cynllunio
corfforaethol ac ariannol yn yr
hirdymor a rheoli risg.
Cymryd rhan yn y cyfleoedd
ymgysylltu a gynigir gan
Lywodraeth Cymru ar adael
yr Undeb Ewropeaidd.
Codi arian o ffynonellau eraill
a chefnogi Ymddiriedolaeth
Elusennol Parc Cenedlaethol
Arfordir Penfro yn ei
weithgareddau.
Adolygu ein dulliau o weithio
mewn partneriaeth yn dilyn
argymhellion Swyddfa
Archwilio Cymru.
Datblygu gweithlu cydnerth,
drwy barhau i hyrwyddo
gweithle iach, a monitro ac
atal digwyddiadau iechyd a
diogelwch.

 

 

Diwylliant
Bywiog

Corfforaethol:
Cynllunio
Hirdymor

Cymunedau
Cydlynus

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan ar Lywodraethu a
Chynaliadwyedd Ariannol

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Integreiddio

Mwy cyfartal

Arferion effeithiol yn eu lle o reoli risg drwy ymgorffori'r
fethodoleg newydd matrics risgiau.

Iachach

Atal

Cydnerth

Bydd creu incwm o ffynonellau eraill yn gymorth i
gynaliadwyedd ariannol yr Awdurdod dros y tymor hir.

Llewyrchus

Hirdymor
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Cydymffurfiaeth
a Safonau
Corfforaethol

Cydymffurfiaeth
a Safonau
Corfforaethol

Cynorthwyo’r Pwyllgor
Aelodau ar Ddatblygu Sgiliau
a chefnogi eu
gweithgareddau mewn
perthynas â Siarter yr
Aelodau.
Cydymffurfio â gofynion
deddfwriaethol sy’n ymwneud
â'r Iaith Gymraeg,
Dyletswyddau Cydraddoldeb,
Rhyddid Gwybodaeth a
Diogelu Data.
Gwella’r modd yr rydym yn
dosbarthu gwybodaeth am
ein polisïau corfforaethol
ymhlith y staff, ac adolygu
polisi’r Awdurdod ar gwynion,
safonau’r gwasanaeth a
chanmoliaeth.

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Cymunedau
Cydlynus

 

 







 









   







Diwylliant
Bywiog



Iachach

Cydnerth

Datblygu
Aelodau

Llewyrchus

Sut fyddwn yn cyflawni ein
Hamcan ar Lywodraethu a
Chynaliadwyedd Ariannol

Mwy cyfartal

APCAP Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 2019/20 – Fersiwn Cryno

Beth fydd yn ymddangos yn gamau ymlaen
Llywodraethu: Mae'r Awdurdod â gwell dulliau llywodraethu yn eu lle sy'n ystyried y pum
ffordd o weithio, ac mae hyn yn cael effaith gadarnhaol ar waith yr Awdurdod.
Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol: Mae'r Awdurdod â gwell trefniadau llywodraethu yn
eu lle ac mae'n gynaliadwy yn ariannol gan ei alluogi i barhau i gyfrannu at gyflawni Cynllun
y Parc.

Gellir anfon sylwadau ar y fersiwn hon neu fersiynau eraill o’r Cynllun
Corfforaethol i gwybodaeth@pembrokeshirecoast.org.uk gan roi Cynllun
Corfforaethol fel pwnc neu gellir ysgrifennu at APCAP, Parc Llanion, Doc Penfro,
SA72 6DY.
Os oes angen y ddogfen hon arnoch mewn fformat arall, h.y. testun hawdd ei
ddarllen, testun mawr, sain, a fyddech gystal â chysylltu â
gwybodaeth@pembrokeshirecoast.org.uk / 01646 624800
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