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Cyflwyniad
Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn cyflawni amrywiaeth eang o waith sy’n cyfrannu at
fywiogrwydd yr ardal leol o reoli cadwraeth a mynediad ar gyfer y cyhoedd i gefnogi’r
economi leol a chymeradwyo datblygiadau tai fforddiadwy. Bydd yr Awdurdod Parc
Cenedlaethol yn ymdrechu i sicrhau ein bod yn cwrdd â disgwyliadau ein cwsmeriaid, yn
drigolion ac ymwelwyr, a Llywodraeth Cymru yn ystod cyfnod o gyfyngiadau economaidd.
Mae’n ofynnol ar hyn o bryd i’r Awdurdod gyhoeddi Cynllun Gwella Blynyddol. Mae Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 hefyd yn gosod dyletswydd ar yr Awdurdod i nodi ei
amcanion llesiant ac i ddangos sut y mae’r rhain yn cyfrannu at saith Nod Llesiant
Llywodraeth Cymru. Er mwyn lleihau’r gofynion o ran adnoddau mae’r tri Awdurdod Parc
Cenedlaethol yng Nghymru wedi cytuno i ddefnyddio’r un fformat ar gyfer eu Cynlluniau
Corfforaethol sy’n cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol. Yn ystod 2016/17, fe wnaeth
yr Awdurdod, ynghyd â’r ddau APC arall yng Nghymru a Swyddfa Archwilio Cymru, dreialu
dull newydd o ateb y gofynion o ran archwilio. Bydd hyn yn parhau yn ystod 2017/18.
Pob blwyddyn mae’r Awdurdod yn dechrau ei gylch blaengynllunio gwaith a pharatoi’r
gyllideb ym mis Hydref er mwyn cymeradwyo cyllideb fantoledig erbyn 15 Chwefror. Mae’r
Cynllun Corfforaethol hwn yn dechrau â saith nod llesiant Llywodraeth Cymru ac yn nodi
amcanion llesiant a rhaglenni gwaith yr Awdurdod ar gyfer 2016/17 i gyfrannu at y rhain fel
sy’n ofynnol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Mae’r Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn wynebu galwadau sy’n cynyddu ac sydd
weithiau’n gwrthdaro â’i gilydd i gyflawni cadwraeth, mynediad ar gyfer y cyhoedd,
cyflogaeth leol a thai fforddiadwy, a hynny ar adeg pan fo cyfyngiadau ar adnoddau. Wrth
baratoi’r cynllun hwn rydym wedi adolygu’r cynnydd yn ystod blynyddoedd blaenorol a
hefyd wedi ystyried unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth neu gymdeithas yn gyffredinol
ac mewn cyllid a allai effeithio ar ein gwaith.
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus
weithredu yn unol â’r egwyddorion datblygu cynaliadwy. Yn y fersiwn lawn o’r cynllun
hwn rydym wedi amlygu sut y mae’r egwyddorion datblygu cynaliadwy wedi’u
sefydlu yng ngwaith yr Awdurdod gan gyfeirio at bob un o Amcanion Llesiant yr
Awdurdod.

Cefndir
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cafodd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei ddynodi ym 1952 dan Ddeddf Parciau
Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949.
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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.
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
Mae’r Ddeddf 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 nodweddion arbennig yr ardal.
Mae’r Ddeddf hefyd yn datgan bod dyletswydd ar yr Awdurdod, wrth fynd ar drywydd y
dibenion uchod, i feithrin llesiant cymdeithasol ac economaidd cymunedau lleol.
Mae’r Awdurdod yn cyfranni at nodau ehangach Llywodraeth Cymru a nodir yn y Rhaglen
Lywodraethu “Symud Cymru Ymlaen”. Hefyd, mae’r Awdurdod yn cwrdd â’r dyheadau
am wasanaethau cyhoeddus gwell a nodir mewn polisi a deddfwriaeth gan gynnwys
Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Yr Awdurdod yw’r awdurdod cynllunio gofodol ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol ac mae’n
gyfrifol am baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol. Bob pum mlynedd mae’n ofynnol i’r Awdurdod
gynhyrchu Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol sy’n nodi sut yr hoffai weld y Parc
Cenedlaethol yn cael ei reoli, nid dim ond gan yr Awdurdod ei hun, ond gan yr
asiantaethau a sefydliadau eraill y gallai eu gweithgareddau effeithio ar y Parc. Bydd
dogfennau allweddol megis yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (ASAN),
Datganiadau Ardal ac Asesiad Llesiant Sir Benfro (sydd i fod i gael ei gyhoeddi ym mis
Mawrth 2017) yn darparu sail dystiolaeth a chyfeiriad polisi i oleuo gwaith yr Awdurdod tra
pery’r cynllun hwn ac yn cyfrannu tuag at ddatblygu dull sydd wedi’i deilwra’n lleol o wella
cydnerthedd y Parc Cenedlaethol.
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Nodau Llesiant ar gyfer Cymru
Mae’r Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau hwn wedi’i strwythuro i ystyried gofynion Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r Awdurdod yn aelod o Fwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Sir Benfro ac yn cyfrannu at waith i ddatblygu Asesiad Llesiant Sir Benfro a
fydd yn arwain at greu’r Cynllun Llesiant Lleol. Bydd yr Awdurdod yn pennu ei nodau
llesiant pan fydd Cynllun Llesiant Sir Benfro wedi cael ei gytuno (ym mis Mai 2018). Mae
Llywodraeth Cymru wedi nodi’r canlyniadau canlynol i awdurdodau cyhoeddus eu cyflawni.

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.
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Amcanion Llesiant Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Er bod Asesiad Llesiant (a fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2017) a Chynllun
Llesiant (sydd i fod i gael ei gyhoeddi ym mis Mai 2018) Sir Benfro heb gael eu cwblhau,
fel mesur interim mae’r Awdurdod wedi nodi saith amcan llesiant sy’n cyfrannu at y Nodau
Llesiant. Er mwyn parhau i ateb gofynion y Mesur Llywodraeth Leol, yr Amcanion Llesiant
y cytunwyd arnynt fydd ein Hamcanion Gwella ar gyfer y flwyddyn nesaf hefyd.
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Amcanion Llesiant
APCAP
1. Cefnogi ac annog
datblygiad cyflogaeth a
busnesau cynaliadwy,
yn enwedig ym maes
twristiaeth a hamdden.
2. Gwella iechyd
ecosystemau'r Parc
Cenedlaethol

3. 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

4. Parhau i sicrhau bod
cydraddoldeb wedi’i
sefydlu yng ngwaith a
diwylliant yr APC
5. Gweithio ochr yn ochr â
chymunedau i’w helpu i
gael y gorau o'r Parc
Cenedlaethol

6. Gwarchod a hyrwyddo
diwylliant lleol o ran
iaith, y celfyddydau a
threftadaeth yn yr ardal.
7. Sicrhau bod ein gwaith
yn gwneud cyfraniad
cadarnhaol at lesiant
byd-eang.

Sut yr ydym yn cyfrannu at Nodau Llesiant Cymru
Mae hyn yn cyfrannu at ‘Cymru Lewyrchus’ a ‘Cymru
Gydnerth’ trwy roi anogaeth i ddatblygu busnesau
newydd a phresennol a chynyddu nifer y swyddi gan
beidio â chefnogi defnydd anghynaliadwy o adnoddau
naturiol. Dylai cyflogaeth gynyddol gefnogi ‘Cymru sy’n
fwy cyfartal’ a ‘Cymru iachach’.
Mae defnyddio’r dull ecosystemau’n dechneg allweddol o
ran paratoi’r Asesiad Llesiant ar gyfer y Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus, o ran sicrhau ‘Cymru
Gydnerth’ ac o ran paratoi unrhyw Gynllun Rheoli ar gyfer
y Parc Cenedlaethol a Chynllun Datblygu Lleol yn y
dyfodol .
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 boed ar drothwy drws pobl neu yn y Parc
Cenedlaethol, 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 gymunedau
cydlynus.
Bydd yr Awdurdod yn parhau i annog ystod fwy
cynrychiolaidd o bobl i ymgysylltu a chwarae rhan. Bydd
yn defnyddio’i Gynllun Cydraddoldeb Strategol i sefydlu
cydraddoldeb ac amrywiaeth yng ngwaith a diwylliant yr
Awdurdod Parc Cenedlaethol.
Eisoes mae llawer o gymunedau a grwpiau lleol yn
ymgysylltu â’r Awdurdod Parc Cenedlaethol ac yn
cyfrannu at ei waith o ymatebion i ymgyngoriadau i
brosiectau lleol ar gyfer gwella’r amgylchedd. Trwy
gynyddu maint a chwmpas yr ymwneud hwn, defnyddio
dull sy’n seiliedig ar gydgynhyrchu a datblygu ein gwaith i
ennyn ymgysylltiad gan gynulleidfaoedd newydd sy’n
cynrychioli cymdeithas byddwn yn ychwanegu at greu
‘Cymru o gymunedau cydlynus’.
Mae gan Sir Benfro ddiwylliant cyfoethog o ran y
celfyddydau, treftadaeth ac iaith. Caiff hyn ei gydnabod
fel rhan o unigrywiaeth yr ardal gan gyfrannu at greu
‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’.
Trwy fynd ati’n barhaus i leihau ein hôl troed carbon,
cefnogi’r agenda twf gwyrdd trwy brosiectau’r Gronfa
Datblygu Cynaliadwy ac addysgu pobl am ddibenion
arbennig y Parc mae’r Awdurdod yn cyfrannu at greu
‘Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang’. Mae’r Amcanion
Llesiant yn cefnogi Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang
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trwy ddiogelu’r amgylchedd naturiol a hanesyddol, ein
cefnogaeth i’r economi leol a thrwy’r addysg a ddarperir
gennym.

Cyllid
Caiff gwariant refeniw net yr Awdurdod ar gyfer 2017/18 ei bennu gan Lywodraeth Cymru,
trwy ddyrannu’r Grant Parc Cenedlaethol blynyddol ac ardoll o £3,939,000. Mae hon yn
gyllideb ddigyfnewid o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol; fodd bynnag bu toriad o 5% yng
nghyllideb yr awdurdod yn 2016/17. Caiff incwm wedi’i greu’n lleol o oddeutu £2,014,000 ei
godi o ffioedd cynllunio, ffioedd mynediad, gwerthiant nwyddau, meysydd parcio a.y.b.
Mae dadansoddiad manylach o’r gyllideb gan ddefnyddio codau CIPFA ar gyfer
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol wedi’i gynnwys yn Atodiad A.

Rhagolygon Cyllideb 2017/18
Income
£000's
Grant Llywodraeth Cymru

2955

Ardoll awdurdod lleol

985

Incwm a gynhyrchir yn lleol a Throsglwyddiad o Gronfeydd

2014

Cyfanswm

5954

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)

%

£1,297

22

£1,029

17

£744

13

£622

10

£628

11

£1,029

17

£605

10

£5,954

100
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Dosbarthiad Adnoddau Gros yn 2017 yn ôl Nodau
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
10%
Llewyrchus

22%

Cydnerth

Iachach

17%

Mwy Cyfartal
Cymunedau Cydlynus
Diwylliant Bywiog
17%

Cyfrifol ar lefel fyd-eang

11%

10%

13%

Mae symiau a % y dosbarthiad o 2016/17 wedi cael eu hailddosrannu ar gyfer 2017/18 yn
dilyn adolygiad o gyfraniadau gwasanaethau i wahanol Nodau Llesiant.

Cymharu Dosbarthiad Adnoddau Gros yn ôl Nodau
Llesiant ar gyfer 2016/17 a 2017/18
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

10

10

19

17

11

11

Diwylliant Bywiog

11

10

Cymunedau Cydlynus

10

13

Mwy Cyfartal

18

17

Cyfrifol ar lefel fyd-eang

Iachach

20%
10%

Cydnerth

Llewyrchus
21

22

2016/17

2017/18

0%
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Iachach

Cymunedau
Cydlynus

Paratoi Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig gan
gynnwys polisïau datblygu economaidd
cynaliadwy.
Gweithredu polisïau cynllunio i gefnogi economi
gynaliadwy a chyfrannu at amcanion
cynaliadwyedd cynllunio Llywodraeth Cymru.
Darparu hyfforddiant ar gyfer darparwyr
twristiaeth i’w galluogi i ddod yn eiriolwyr ar ran y
Parc.
Hyrwyddo nodweddion arbennig y Parc fel
cyrchfan i dwristiaid, gan weithio gyda
phartneriaid i wella a chefnogi’r arlwy dwristiaeth
leol.
Cynnal Llwybr Arfordir Penfro gan sicrhau bod y
lefel uchel o fodlonrwydd ar y profiad i ymwelwyr
yn parhau.
Hyrwyddo hamdden gynaliadwy, trwy’r prosiect
Cysylltiadau Naturiol a gweithio mewn
partneriaeth gyda chyrff a grwpiau defnyddwyr ym
maes hamdden.
Cefnogi busnesau lleol a hybu datblygiad sgiliau.

Cydnerth

Sut y byddwn yn cyflawni Amcan
Llesiant 1

Llewyrchus

Amcan Llesiant 1: Cefnogi ac annog datblygiad cyflogaeth a
busnesau cynaliadwy, yn enwedig ym maes twristiaeth a hamdden.

 


















 mae hyn yn dynodi cyfraniad cryf at y nod llesiant hwn
 mae hyn yn dynodi cyfraniad anuniongyrchol neu gyfyngedig at y nod llesiant hwn
Adnoddau a Ddyrannwyd I’r Amcan hwn: £1,297,000
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Diwylliant
Bywiog

Iachach



Cymunedau
Cydlynus

Cydnerth

Parhau ag arferion rheoli tir effeithiol trwy reoli ein
heiddo ein hunain a gweithio gyda thirfeddianwyr
a ffermwyr.
Gweithio gyda gwirfoddolwyr ar waith cadwraeth
gyda ffocws ar gydnabod, cadw, datblygu a
chynyddu cyfraniad wardeniaid gwirfoddol a
gwirfoddolwyr crefftus.
Adeiladu ar lwyddiant Gwaith Pwyth mewn Pryd
trwy waith ataliol parhaus ar Rywogaethau
Anfrodorol Goresgynnol gan weithio gyda grwpiau
cymunedol, busnesau a gwirfoddolwyr.
Gweithredu polisi cynllunio i sicrhau datblygiad
cynaliadwy adnoddau naturiol a bod nodweddion
arbennig y Parc yn cael eu gwarchod a’u gwella.
Parhau i reoli gwaith i goed a warchodir yn y Parc
Cenedlaethol ac i weithio gyda thirfeddianwyr i
sicrhau bod coetiroedd a choed a warchodir yn
cael eu rheoli mewn modd priodol.
Parhau i ymgysylltu â rhwydweithiau a
sefydliadau partneriaeth, gan adeiladu ar
lwyddiannau blaenorol gan gynnwys Fforwm
Arfordir Penfro.
Cyflwyno cynigion am gyllid i wneud gwaith
cadwraeth.

Llewyrchus

Sut y byddwn yn cyflawni Amcan
Llesiant 2

Mwy cyfartal

Amcan Llesiant 2: Gwella iechyd ecosystemau'r Parc Cenedlaethol.







 















 











Adnoddau a Ddyrannwyd i’r Amcan hwn: £1,229,000
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Trwy’r Cydgysylltydd Ysgolion Awyr Agored,
darparu sesiynau dysgu a hyfforddi yn yr awyr
agored i annog ysgolion i dreulio mwy o’u hamser
dysgu mewn lleoliadau awyr agored.
Datblygu perthnasoedd gweithio agosach gyda
gweithwyr iechyd proffesiynol trwy Rwydwaith
Gwasanaethau Iechyd Naturiol Gorllewin Cymru.
Parhau i gynnig cyfleoedd cerdded â chymorth yn
ac o amgylch y Parc trwy’r prosiect ‘Walkability’,
gan ymgysylltu â grwpiau a darparu cyfleoedd
pan fo cleifion yn cael eu hatgyfeirio i wneud
ymarfer corff.
Darparu rhaglen hyfforddi arweinwyr teithiau
cerdded a hyfforddiant arall mewn arweinyddiaeth
awyr agored ar gyfer sefydliadau partner i’w
cynorthwyo i sefydlu grwpiau cerdded
hunangynhaliol a arweinir gan eu
staff/gwirfoddolwyr eu hunain.
Hyrwyddo cyfleoedd i gerdded yn y Parc
Cenedlaethol i gymunedau lleol trwy godi
ymwybyddiaeth o deithiau cerdded cylchol,
Menter Dewch i Gerdded Sir Benfro, creu
‘grwpiau cyfeillion cerdded’ a theithiau cerdded
cymunedol dan arweiniad Parcmyn.
Ymgysylltu â phlant yn Sir Benfro a’r tu hwnt trwy
raglen addysg a gweithgareddau i ddarparu
mynediad at yr awyr agored a chyfleoedd ar gyfer
gweithgarwch corfforol.
Datblygu a darparu cyfleoedd gwirfoddoli a
phrosiectau cymunedol hygyrch sy’n atal
arwahanrwydd/yn hybu llesiant.
Cynnal cymorth ariannol ar gyfer y gwasanaethau
bysiau arfordirol, ar yr amod bod partneriaid eraill
yn parhau i ariannu’r gwasanaeth.
Adnabod cyfleoedd i gefnogi gwaith sefydliadau
“Croeso” yn Sir Benfro wrth iddynt groesawu
ffoaduriaid i’r sir.

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Diwylliant
Bywiog

Cymunedau
Cydlynus

Mwy cyfartal

Iachach

Cydnerth

Sut y byddwn yn cyflawni Amcan
Llesiant 3

Llewyrchus

Amcan Llesiant 3: 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
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Adnoddau a Ddyrannwyd i’r Amcan hwn: £744,000

Cwblhau Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb
lle y bo’n ofynnol ac adrodd wrth Aelodau ar y
canlyniadau.
Codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd gwaith a gyrfa
gyda’r Parciau Cenedlaethol i grwpiau sydd heb
gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys cyfleoedd
ar gyfer hyfforddeiaethau a gwirfoddoli.
Gwella’r lefel o ddata monitro cydraddoldeb ar
staff presennol a datblygu dealltwriaeth staff am y
rheswm y mae angen gwybodaeth.
Gweithio gydag eraill i hyrwyddo cyfleoedd
Twristiaeth Hygyrch yn y Parc.
Archwilio gwasanaethau sy’n ymdrin â’r cyhoedd
a gwasanaethau hyrwyddo i ganfod bylchau o ran
darparu gwasanaethau a rhwystrau i grwpiau
penodol.
Parhau i gynnig cymorth a hyfforddiant i ystod o
grwpiau a sefydliadau a fu’n rhan o’r prosiect Eich
Parc a ariannwyd â chyllid y Loteri rhwng 2012 a
2016 i sicrhau eu bod yn parhau i fanteisio ar
gyfleoedd i gael mynediad at yr awyr agored.
Cynnal cylch parhaus o godi ymwybyddiaeth, gan
gynnwys troseddau casineb a chysylltu â
digwyddiadau ehangach ar amrywiaeth.
Parhau â’r Cynllun Mentora i annog pobl o ystod
ehangach o grwpiau i wneud cais i fod yn aelodau
a benodwyd gan Lywodraeth Cymru.
Gweithio gyda’n parcmyn ieuenctid ni ein hunain
ac ysgolion, colegau a darparwyr gwasanaethau
ieuenctid eraill yn Sir Benfro i ddatblygu model i
alluogi pobl ifanc i oleuo a chyfrannu at
ddatblygiad Cynllun Rheoli nesaf y Parc
Cenedlaethol.

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Diwylliant
Bywiog

Cymunedau
Cydlynus

Mwy cyfartal

Iachach

Cydnerth

Sut y byddwn yn cyflawni Amcan
Llesiant 4

Llewyrchus

Amcan Llesiant 4: Parhau i sicrhau bod cydraddoldeb wedi’i sefydlu
yng ngwaith a diwylliant yr APC
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Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Cymunedau
Cydlynus



Diwylliant
Bywiog

Mwy cyfartal

Cydnerth



Iachach

Sicrhau y telir cyflog teg am wneud swyddi, gan
gynnwys parhau i dalu cyflog byw (oni bai bod
hynny’n anfforddiadwy)
Datblygu Cynllun Ymgysylltu ar gyfer yr
Awdurdod

Llewyrchus

Sut y byddwn yn cyflawni Amcan
Llesiant 4






Adnoddau a Ddyrannwyd i’r Amcan hwn: £622,000

Defnyddio polisïau cynllunio i hybu tai
fforddiadwy.
Parhau i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc
ymgysylltu â’r Parc trwy Geidwaid Ieuenctid a’n
gwaith gyda chlybiau ieuenctid eraill.
Ennyn ymgysylltiad grwpiau cymunedol presennol
a chymunedau newydd â phrosiectau a
digwyddiadau cymunedol yn y Parc.
Darparu prosiectau dehongli sy’n cynnwys
grwpiau cymunedol i gynorthwyo cymunedau i
adrodd eu storïau am y Parc Cenedlaethol.
Defnyddio asedau’r Parc i letya cyfleoedd i
gymunedau ddod ynghyd.
Datblygu a hyrwyddo cynllun gwirfoddoli fel
ceidwad ar gyfer ‘darnau o lwybrau’ a cheidwaid
neu stiwardiaid ar gyfer safleoedd hanesyddol a
safleoedd eraill a ddetholwyd gan yr APC.
Parhau i hybu gwasanaeth cwsmeriaid da trwy’r
Tîm Cynllunio.
Cynnal perthnasoedd cadarnhaol mewn
cymunedau.

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Diwylliant
Bywiog

Cymunedau
Cydlynus

Mwy cyfartal

Iachach

Cydnerth

Sut y byddwn yn cyflawni Amcan
Llesiant 5

Llewyrchus

Amcan Llesiant 5: Annog cymunedau i ymgysylltu’n fwy â’r Parc
Cenedlaethol



 







  





     
 

  



     
     
 


     
14

Adnoddau a Ddyrannwyd i’r Amcan hwn: £628,000






Cyfrifol ar
lefel fyd-eang



Diwylliant
Bywiog



Cymunedau
Cydlynus



Mwy cyfartal

Iachach

Datblygu adnoddau dehongli Porth i’r Parc
Cenedlaethol i gynyddu ymwybyddiaeth y
cyhoedd eu bod mewn Parc Cenedlaethol.
Annog staff i ddysgu a siarad Cymraeg yn y
gwaith ac i ymgysylltu â chwsmeriaid a
chyfranogwyr Cymraeg eu hiaith.
Cynghori perchnogion adeiladau a safleoedd
hanesyddol sut i’w rheoli.
Cynnwys grwpiau addysgol/cynhwysiant
cymdeithasol a wardeniaid yn y prosiect i
ailadeiladu’r tai crynion yng Nghastell Henllys.
Gweithio gydag Amgueddfa Cymru i arddangos
eu Casgliad Cenedlaethol a pharhau i gefnogi’r
cynllun artist preswyl.
Hyrwyddo Blwyddyn Chwedlau yn ein
hymgyrchoedd marchnata a’n gweithgareddau.
Hyrwyddo’r amgylchedd a diwylliant hanesyddol
trwy Gastell Caeriw a Chastell Henllys.
Cynorthwyo grwpiau cymunedol yn y Parc i adfer
safleoedd o ddiddordeb hanesyddol.

Cydnerth

Sut y byddwn yn cyflawni Amcan
Llesiant 6

Llewyrchus

Amcan Llesiant 6: Gwarchod a hyrwyddo diwylliant lleol o ran iaith, y
celfyddydau a threftadaeth yn yr ardal

 

 



 

 



 

  



  





 
  
  




Adnoddau a Ddyrannwyd i’r Amcan hwn: £1,029,000
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Defnyddio grantiau’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy
i roi anogaeth ar gyfer prosiectau arloesol sy’n
cefnogi’r Nodau Llesiant ac Amcanion Llesiant yr
Awdurdod.
Parhau i leihau allyriadau carbon yr Awdurdod a
chynnal/cynyddu’r % o ynni sy’n dod o ffynonellau
adnewyddadwy.
Hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy o fewn yr
Awdurdod a’r Parc trwy ein man gwefru cerbydau
trydan yn Oriel y Parc a mentrau eraill.
Cyfrannu at seiliau tystiolaeth ehangach ar
fioamrywiaeth ac ecosystem trwy Ganolfan
Gwybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru.
Ymgysylltu ag ysgolion a’r cyhoedd trwy raglen
weithgareddau i gynyddu dealltwriaeth am
nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol a
bygythiadau’r newid yn yr hinsawdd.
Gweithio gyda’r Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus (BGC) i baratoi amcanion a chynllun
llesiant.
Parhau i annog pobl i gofnodi’r modd y mae’r
dirwedd yn newid trwy’r prosiect Arfordir Ar Daith.
Hyrwyddo a chynyddu nifer y teuluoedd sy’n
ennill Gwobr Deuluol John Muir.

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Diwylliant
Bywiog

Cymunedau
Cydlynus

Mwy cyfartal

Iachach

Cydnerth

Sut y byddwn yn cyflawni Amcan
Llesiant 7

Llewyrchus

Amcan Llesiant 7: Sicrhau bod ein gwaith yn gwneud cyfraniad
cadarnhaol at lesiant byd-eang

     
  



  



  



     
     
   

     

Adnoddau a Ddyrannwyd i’r Amcan hwn: £605,000
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Llywodraethu Effeithiol a Chynaliadwyedd Ariannol
Llywodraethu o fewn yr Awdurdod
Mae’r Awdurdod llawn yn cwrdd o leiaf chwe gwaith bob blwyddyn i ystyried materion
polisi a gwneud penderfyniadau ynghylch eitemau nad ydynt wedi’u dirprwyo i’r Prif
Weithredwr. Mae’r Awdurdod llawn yn pennu’r gyllideb bob mis Chwefror. Mae’r
Pwyllgor Rheoli Datblygu yn cwrdd bob chwe wythnos i benderfynu ynghylch ceisiadau
cynllunio. Adroddir ar berfformiad gweithredol bob chwarter wrth y Pwyllgor Adolygu
Gweithredol gydag adroddiadau cyllid ac archwilio’n cael eu cyflwyno’n chwarterol hefyd
i’r Pwyllgor Adolygu Gwasanaethau Corfforaethol ac Archwilio. Gall y ddau bwyllgor
adolygu argymell yr angen am weithredu pellach wrth yr Awdurdod llawn. Hefyd, mae
cyfarfodydd Rheolwyr wythnosol a chyfarfodydd Arweinwyr Timau misol yn adolygu
perfformiad.

Ymchwilio i fecanweithiau darparu eraill i sicrhau
bod yr Awdurdod yn darparu’r gwasanaethau y
mae ar drigolion, ymwelwyr a phartneriaid eu
hangen o fewn y cyllid sydd ar gael.
Parhau i hyrwyddo Gweithle Iach.
Parhau i fonitro digwyddiadau iechyd a
diogelwch.
Ennill y Siarter Aelodau uwch.
Adroddiadau blynyddol ar berfformiad mewn
perthynas â Safonau’r Gymraeg a’r Ddyletswydd
Cydraddoldeb yn cael eu cwblhau.
Adolygu trefniadau Diogelu Data o fewn yr
Awdurdod mewn ymateb i newidiadau
deddfwriaethol.
Parhau i fonitro’r cyfryngau.
Parhau i ymgysylltu â Swyddfa Archwilio Cymru
ynghylch adolygu trefniadau llywodraethu.



Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Diwylliant
Bywiog

Cymunedau
Cydlynus

Mwy cyfartal

Iachach

Cydnerth

Sut y byddwn yn cyflawni mewn
perthynas â Llywodraethu a
Chynaliadwyedd Ariannol

Llewyrchus

Yn dilyn adolygiad canol tymor mae’r cylch cynllunio perfformiad yn ailddechrau i
baratoi’r gyllideb a blaenoriaethau corfforaethol ar gyfer y flwyddyn ganlynol gyda
chyfres o weithdai a fynychir gan Aelodau.
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Llewyrchus

Cydnerth

Iachach

Mwy cyfartal

Cymunedau
Cydlynus

Diwylliant
Bywiog

Cyfrifol ar
lefel fydeang
Cyfanswm

Amcangyfrif Drafft Cryno – Gwariant Gros 2017/18 ar y 7 Nod Llesiant

22%

17%

13%

10%

11%

17%

10%

101

279

18

18

24

0

49

000s
489

0

0

0

0

5

96

5

106

Hamdden a Rheoli’r
Parc

172

70

172

70

70

70

74

698

Hybu Dealltwriaeth

293

264

188

157

113

473

134

1,622

Parcmyn, Ystadau a
Gwirfoddolwyr

168

168

168

168

168

168

169

1,177

Rheoli Datblygu

348

70

35

70

70

70

35

698

Blaengynllunio a
Chymunedau

112.

86

60

47

86

60

47

498

Cynrychiolaeth a
Rheolaeth
Ddemocrataidd

103

92

103

92

92

92

92

Mae’r gost net ar gyfer gwasanaethau
cymorth wedi’i dyrannu ar draws cyllidebau
eraill

Gwarchod yr
Amgylchedd Naturiol

Gwarchod y
Dreftadaeth
Ddiwylliannol

Cyfanswm Gwariant Gros
1,297 1,029
744
Gwasanaethau
Incwm o grantiau, ffioedd, taliadau, trosglwyddiadau EMR a.y.b.
-1,734
Ardoll a’r Grant Parciau Cenedlaethol
-3,940
Addasiad nad yw mewn arian parod

100%
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