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Cyflwyniad – Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau
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.
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 2018/19. 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 a hefyd wedi ystyried unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth neu yn y
gymdeithas yn gyffredinol ac mewn cyllid a allai effeithio ar ein gwaith.

Cynnwys
Cefndir
Datganiad ac Amcanion Llesiant APCAP
Cyllid
Amcan Llesiant 1: Cefnogi ac annog datblygiad cyflogaeth a busnesau
cynaliadwy, yn enwedig ym maes twristiaeth a hamdden
Amcan Llesiant 2: Gwella iechyd ecosystemau'r Parc Cenedlaethol.
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
Amcan Llesiant 4: Parhau i sicrhau bod cydraddoldeb wedi’i sefydlu yng
ngwaith a diwylliant yr APC
Amcan Llesiant 5: Annog cymunedau i ymgysylltu’n fwy â’r Parc Cenedlaethol
Amcan Llesiant 6: Gwarchod a hyrwyddo diwylliant lleol o ran iaith, y
celfyddydau a threftadaeth yn yr ardal.
Amcan Llesiant 7: Sicrhau bod ein gwaith yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at
lesiant byd-eang
Llywodraethu Effeithiol a Chynaliadwyedd Ariannol
Atodiad: Amcangyfrif Drafft Cryno – Gwariant Gros ar y Nodau Llesiant
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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.
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.
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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.
Mae Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol yn gynllun o bwys cenedlaethol. Felly mae
amcanion a pholisïau Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol yn arwain at bolisïau rhanbarthol
a lleol a gyflwynir yn y Parciau Cenedlaethol. Mae'r Canllawiau yn ychwanegu: "Yn wir,
dylid amlygu nodau dibenion y Parc Cenedlaethol yn y Cynlluniau eraill hyn, gan gynnwys y
Cynllun Datblygu Lleol”.1
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.
Dylai'r Cynllun Rheoli roi llinell glir i bobl rhwng dibenion a pholisïau rheoli y Parc
Cenedlaethol. Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i gyhoeddi Cynllun Rheoli (A66 o Ddeddf yr
Amgylchedd 1995). Ni all yr APC gyflawni dibenion y Parc Cenedlaethol ar ei ben ei hun, ac
mae gan sefydliadau eraill ddyletswydd gyfreithiol i roi sylw i'r dibenion yn eu
gweithrediadau eu hunain (A62 o Ddeddf yr Amgylchedd 1995). Mae egwyddor Sandford
hefyd yn berthnasol i'r sefydliadau hyn.
Yr Awdurdod yw'r awdurdod cynllunio statudol ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol ac mae'n
gyfrifol am baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol.

Polisïau Strategol Ychwanegol a’r Cyd-destun Deddfwriaethol
Mae dogfennau allweddol megis yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol, ac Asesiad
Llesiant Sir Benfro yn rhoi sylfaen i ni o dystiolaeth a chyfeiriad polisi i lywio gwaith yr
Awdurdod dros gyfnod y cynllun hwn a chyfrannu at ddatblygu dulliau wedi'u teilwra'n lleol i
wella cydnerthedd y Parc Cenedlaethol. Hefyd bydd y Cynllun Llesiant ar gyfer Sir Benfro
a’r Datganiadau Ardal yn y dyfodol yn dylanwadu ar waith yr Awdurdod.
Mae'r Awdurdod yn cyfrannu at nodau ehangach Llywodraeth Cymru fel yr amlinellwyd yn y
Rhaglen Lywodraethu "Symud Cymru Ymlaen" a 'Ffyniant i Bawb: y strategaeth
genedlaethol”. Yn ogystal, mae'r Awdurdod yn bodloni'r dyheadau am well gwasanaethau
cyhoeddus a nodir mewn polisïau a deddfwriaeth, gan gynnwys:

1

Canllawiau Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol, 2007, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru,
Paragraff 4.45, Tudalen 26
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Y Mesur Llywodraeth Leol
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, gan gynnwys ystyried y ddyletswydd
bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau o dan y Ddeddf.
Deddf Cynllunio (Cymru) 2015.
Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Deddf Cydraddoldeb 2010

Mae gwaith yr Awdurdod hefyd yn cyfrannu at ac yn cyd-fynd â’r blaenoriaethau o fewn
meysydd eraill o bolisïau gan gynnwys datblygiadau polisi mewn iechyd o ran modelau
rhagnodi cymdeithasol, Llywodraeth Cymru 2017 "Golau yn y Gwyll: Gweledigaeth ar gyfer
diwylliant yng Nghymru," "Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl 2017- 21" a
phasio’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) .

Nodau Llesiant ar gyfer Cymru
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 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.
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Datganiad ac Amcanion Llesiant APCAP
Mae Asesiad Llesiant Sir Benfro wedi'i gyhoeddi, a disgwylir y bydd Cynllun Llesiant Sir
Benfro wedi'i gwblhau erbyn mis Mai 2018. Rydym wedi adolygu ein gweithgareddau o dan
ein hamcanion i gyd-fynd â’r cynigion yn y cynllun drafft. 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.
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.

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 cynnal a
hyrwyddo asedau twristiaeth yn y Parc, gan gynnwys llwybr
yr arfordir, hybu 'Cymru Mwy Cyfartal' a 'Cymru Iachach'.
Mae ymagweddau sy’n seiliedig ar natur a pholisïau
cynllunio hyrwyddir gan yr Awdurdod yn gymorth i sicrhau
ecosystemau iach yn y Parc sy'n cyfrannu at 'Gymru
Gydnerth’. Mae'r Awdurdod yn hyrwyddo ymagwedd sy’n
seiliedig ar le ynghyd â gweithio gyda thirfeddianwyr a
chymunedau ar warchod y Parc a gwella’r cysylltiad rhwng
cynefinoedd, mae hyn yn cefnogi 'Cymru o Gymunedau
Cydlynus’.
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 gymunedau 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.'
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, cymunedau buddiant
megis tirfeddianwyr a grwpiau lleol, yn ymgysylltu â’r
Awdurdod Parc Cenedlaethol ac yn cyfrannu at ei waith sy’n
amrywio o ymateb i ymgynghoriad i brosiectau lleol ar
wella’r amgylchedd. Drwy gymryd ymagwedd o
gydgynhyrchu, ymwneud â chyfleoedd newydd megis
cynllun adfer natur Sir Benfro 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 ddiwylliant cyfoethog yn y celfyddydau,
treftadaeth ac iaith y mae'r Awdurdod yn ei gefnogi. Caiff
hyn ei gydnabod fel rhan o unigrywiaeth yr ardal gan
gyfrannu at greu ‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r
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7. Sicrhau bod ein gwaith
yn gwneud cyfraniad
cadarnhaol at lesiant
byd-eang.

Gymraeg yn ffynnu’.
Drwy leihau ein hôl troed carbon yn barhaus, hyrwyddo
effeithlonrwydd adnoddau o fewn y Parc, cefnogi'r agenda
twf gwyrdd drwy brosiectau SDF ac addysgu pobl am
rinweddau arbennig y Parc, mae'r Awdurdod yn cyfrannu at
'Gymru Gyfrifol yn Fyd-eang'

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. Dyma rai o'r ffyrdd y
mae'r egwyddorion hyn yn cael eu cymhwyso yn y modd y mae'r Awdurdod yn Gweithio.
Hirdymor

Cynllun Rheoli Parc
Cendlaethol

Adolygu’r Cynllun
Datblygu Lleol

Ymagwedd sy’n
seiliedig ar le at
brosiectau

Datganiad Ardal ac
Asesiad o Risgiau
Newid Hinsawdd

Gwaith cadwraeth
– Atebion sy’n
seiliedig ar natur

Gwneud y Fflyd yn
fwy Gwyrdd

Cyfleoedd cerdded
â chymorth ac
adnoddau iechyd

Cynllun Rheoli'r
Blaendraeth

Croeso Cymru Blwyddyn y Môr

Ymwneud â’r
Bwrdd
Gwasanaethau
Cyhoeddus

Hwyluso
Rhwydwaith
Gwasanaeth Iechyd
Naturiol Gorllewin
Cymru

Ymagwedd
ranbarthol at
bwyntiau gwefru
trydan

Partneriaeth
Amgueddfa
Genedlaethol
Cymru ac Oriel y
Parc

Digwyddiadau
pop-yp ac
ymgysylltu ar-lein

Gwyddor
dinasyddiaeth a
chynnwys pobl wrth
gofnodi newid yn y
Parc

Llysgenhadon
Golwg ar y Parc
(Parkwise) a
Llwybrau

Atal

Cynnal Llwybr yr
Arfordir

Integreiddio

Cynllun Gwella
Hawliau Tramwy

Cydweithio
Gweithio gyda
thirfeddianwyr ar
gadwraeth a
mynediad
Cynnwys

Gwirfoddoli a
Gweithredu
Cymdeithasol
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Llywodraethu
Bydd adroddiadau i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn cynnwys adran ar y goblygiadau ar
gyfer y 5 ffordd o weithio.

Cyllid
Mae gwariant refeniw net yr Awdurdod ar gyfer 2018/19 yn cael ei bennu gan Lywodraeth
Cymru, drwy ddyrannu Grant y Parciau Cenedlaethol blynyddol a'r ardoll ar £3,743,000.
Mae hyn yn ostyngiad o 5% ar 2017/18. Codir incwm a gynhyrchir yn lleol o rhyw
£1,629,000 o ffioedd cynllunio, taliadau mynediad, gwerthu nwyddau, meysydd parcio ac
ati. Mae dadansoddiad manylach o'r gyllideb yn cynnwys codau CIPFA ar gyfer
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn Atodiad A.

Rhagolygon Cyllideb 2018/19
Incwm
£000's
Grant Llywodraeth Cymru

2807

Ardoll awdurdod lleol

936

Incwm a gynhyrchir yn lleol

1629

Incwm a gynhyrchir yn lleol a Throsglwyddiad o Gronfeydd

688

Cyfanswm

6060

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
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Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

 

Diwylliant
Bywiog

Mwy cyfartal

Iachach

 

Cymunedau
Cydlynus

Cyflwyno Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig a
darparu Gwasanaeth Cynllunio effeithiol sy'n
cynnal economi gynaliadwy.
Hyrwyddo rhinweddau arbennig y Parc fel
cyrchfan i dwristiaid, gan weithio gyda
phartneriaid i wella a chefnogi'r dwristiaeth leol a
gynigir.
Parhau i gynnal asedau twristiaeth a diwylliannol
y Parc. Sicrhau lefel uchel barhaus o fodlonrwydd
o ran profiad ymwelwyr â Llwybr Arfordir Sir
Benfro.
Hyrwyddo diogelwch ymwelwyr a hamdden
cynaliadwy gan gynnwys gweithio mewn
partneriaeth â chyrff hamdden a grwpiau
defnyddwyr.
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

Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Hirdymor

Datblygu Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig sy'n nodi
polisïau cynllunio tymor hir yr Awdurdod.

Atal

Cynnal a diogelu llwybr yr arfordir, hawliau tramwy
cyhoeddus ac asedau diwylliannol. Hyrwyddo
hamdden cynaliadwy drwy Fforwm Arfordir Sir Benfro.

Integreiddio

Hyrwyddo a chymryd rhan ym Mlwyddyn y Môr Croeso
Cymru drwy ein cyhoeddiadau a'n digwyddiadau.
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Cydweithio

Gweithio gyda phartneriaid i weithredu'r Cynllun
Gwella Hawliau Tramwy.

Cynnwys

Ymgysylltu â phobl i ddod yn Llysgenhadon dros y
Parc drwy hyfforddiant Golwg ar y Parc (Parkwise).

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, yn gwarchod ac yn hyrwyddo awyr dywyll
a’r amgylchedd hanesyddol, yn hyrwyddo hamdden cynaliadwy ac yn dathlu'r cysylltiadau
diwylliannol rhwng pobl a thirweddau.

Adnoddau a Ddyrannwyd i’r Amcan hwn (£000’s): 1190
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Cydnerth

Iachach

Cymunedau
Cydlynus

Diwylliant
Bywiog

Cyfrifol ar
lefel fyd-eang

Cyflawni atebion sy’n seiliedig ar natur i gynnal a
gwella cadernid ecosystemau'r Parc a’r
ecosystemau ehangach.
Addysgu a chynnwys gwirfoddolwyr, disgyblion
ysgol, darparwyr twristiaeth, cymunedau ac
ymwelwyr mewn camau sy'n gwella iechyd
ecosystemau'r Parc Cenedlaethol. Cymryd
ymagwedd sy’n seiliedig ar le yn ein gwaith.
Gweithredu polisïau cynllunio i sicrhau bod yr
adnoddau naturiol yn cael eu datblygu’n
gynaliadwy, a diogelu a gwella rhinweddau
arbennig y Parc.
Cyfrannu at rwydweithiau partneriaeth a'u
cynorthwyo i gyflawni cynlluniau gweithredu sy'n
cefnogi Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol.
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.





 









  









 





     
  





Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Hirdymor

Mae’n ofynnol i’r Awdurdod fodloni’r ddyletswydd
bioamrywiaeth a gwydnwch yr ecosystemau. Byddwn
yn cymryd rhan yn y gwaith o greu Datganiadau Ardal.

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..

Integreiddio

Cefnogi’r gwaith o gyflawni Cynllun Adfer Natur Sir
Benfro a’r Cynllun Rheoli'r Blaendraeth.

Cydweithio

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

Cynnwys

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

Adnoddau a Ddyrannwyd i’r Amcan hwn (£000’s): 1012
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Datblygu 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.
Hyrwyddo lles a gwydnwch ar draws y cwrs
bywyd trwy fentrau sy'n canolbwyntio ar chwarae
yn yr awyr agored, gwirfoddoli, mynd i'r afael ag
arwahanrwydd cymdeithasol a gwella iechyd
meddwl.
Parhau i gynnig cyfleoedd cerdded â chymorth yn
y Parc drwy'r cynllun Dewch i Gerdded
(Walkability) a hyrwyddo cyfleoedd cerdded a
chyfleoedd eraill o ffitrwydd yn y Parc
Cenedlaethol i gymunedau lleol.
Cynnwys plant yn Sir Benfro a thu hwnt mewn
gweithgareddau corfforol ac yn yr awyr agored
drwy ein rhaglen addysg a gweithgareddau.
Defnyddio polisïau cynllunio i hyrwyddo tai
fforddiadwy.



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

 





   





 





 



  





Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Hirdymor

Drwy ddarparu tai fforddiadwy a chyfraniadau A106,
cynorthwyo pobl i gael mynediad i gartrefi fforddiadwy
o ansawdd da yn y Parc.

Integreiddio

Parhau i ymgysylltu â gweithwyr iechyd proffesiynol
drwy Rwydwaith Gwasanaethau Iechyd Naturiol
Gorllewin Cymru i gysylltu pobl yn effeithiol â
llesiant a chymorth.

Atal

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.

Cydweithio

Gweithio gyda grwpiau cymunedol i gynnal a
chynyddu cyrhaeddiad cyfleoedd cerdded yn y Parc
drwy ddarparu hyfforddiant i arweinyddion teithiau
cerdded.
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Cynnwys

Gwrando ac ymgysylltu â phobl sy'n cymryd rhan yn
ein mentrau gwirfoddoli a mentrau eraill o lesiant fel y
gallant lywio ein hymyriadau a’n dulliau yn y dyfodol..

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.

Adnoddau a Ddyrannwyd i’r Amcan hwn (£000’s): 776
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Cyfrifol ar
lefel fyd-eang





   

Diwylliant
Bywiog

Iachach

Cymunedau
Cydlynus

Cydnerth

Gweithio gyda staff i sicrhau bod gwasanaethau
a'r gweithle yn hawdd eu cyrraedd ac yn
gynhwysol drwy weithredu camau o archwiliadau
cydraddoldeb a gweithgareddau ennyn
ymwybyddiaeth.
Datblygu dealltwriaeth staff ynghylch pam bod
angen gwybodaeth monitro cydraddoldeb.
Dadansoddi data a datblygu camau o weithredu
lle bo angen.
Sicrhau bod cyflogau yn cael eu talu'n deg, gan
gynnwys parhau i dalu cyflog byw (oni bai na ellir
ei fforddio).
Cyflawni gwaith cynhwysiant cymdeithasol sy'n
chwalu’r rhwystrau i gael mynediad i'r Parc a'i
fuddiannau. Gan gynnwys edrych ar sut y gallwn
ni roi mwy o gymorth i’r rhai sy'n byw mewn tlodi
cefn gwlad.
Hyrwyddo a chynorthwyo cyfleoedd twristiaeth
hygyrch a chynhwysol.
Gweithredu'r model ymgysylltu ar gyfer pobl ifanc
wrth baratoi'r Cynllun Rheoli Cenedlaethol.

Llewyrchus

Sut y byddwn yn cyflawni Amcan
Llesiant 4

Mwy cyfartal

Amcan Llesiant 4: 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:

Hirdymor

Bydd y gweithgareddau yn cyfrannu at gyflawni
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-20 yr Awdurdod.

Atal

Bydd defnyddio asesiadau effaith ar gydraddoldeb,
gweithredu camau a glustnodwyd o archwiliadau, a
mynd i'r afael ag anghenion mynediad ar safleoedd,
yn gymorth i gael gwared ar rwystrau.

Integreiddio

Datblygu sgiliau ac ymrwymiad staff ac Aelodau i
alluogi'r Awdurdod gyflawni gwasanaethau a
gweithleoedd cynhwysol a hygyrch.

Cydweithio

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

Ymgysylltu â phobl ifanc ac ystod ehangach o bobl er
mwyn llywio datblygiad y Cynllun Rheoli Cenedlaethol
a meysydd eraill o waith. .

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.

Resources allocated to this Objective (£000’s): 676
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Ymgysylltu â chymunedau mewn sgwrs barhaus
am y Parc i lywio’r gwaith o ddatblygu’r Cynllun
Rheoli Cenedlaethol diwygiedig.
Drwy gynllun gweithredu yr Awdurdod ar
ymgysylltu, datblygu ffyrdd newydd o ymgysylltu â
phobl, gan gynnwys defnyddio ymgysylltu ar-lein
a digwyddiadau pop-yp.
Gweithio'n fewnol a gydag eraill, gan gynnwys y
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, i ddatblygu
atebion arloesol i heriau natur wledig y sir.
Hyrwyddo gwydnwch y gymuned drwy gynnwys
cymunedau mewn prosiectau, gwirfoddoli a
chyfleoedd gweithredu cymdeithasol yn y Parc.
Cymryd ymagwedd sy’n seiliedig ar le ac
ymgysylltu â chymunedau newydd yn ein gwaith.
Defnyddio asedau'r Parc i roi’r cyfle i gymunedau
ddod ynghyd ac i roi’r cyfle iddynt ddweud eu
straeon eu hunain am y Parc Cenedlaethol.
Cyflawni gwasanaeth gorfodaeth gynllunio
effeithiol gyda chymorth y gymuned.

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

     
     
     
     
 

  

 

 









Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Hirdymor

Cymryd ymagwedd sy’n seiliedig ar le at brosiectau
cymunedol a gwirfoddoli fydd yn helpu i hyrwyddo
cynaliadwyedd yn y tymor hir.

Atal

Ymdrin â’r heriau sy'n ymwneud â natur wledig y sir
fydd yn gymorth i gymunedau yn y Parc fod yn
gynaliadwy ac yn gadarn i'r dyfodol.

Integreiddio

Cynorthwyo'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus â'i
ddulliau mapio asedau, gan ddysgu o'r arferion gorau
y maent yn eu clustnodi a rhannu ein hesiamplau ni..

Cydweithio

Gweithio gyda’r staff, Aelodau, rhanddeiliaid a
chymunedau i glustnodi atebion posibl i oresgyn
heriau sy'n gysylltiedig â natur wledig ardaloedd yn
y Parc.
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Cynnwys

Ymgysylltu â phobl ifanc ac ystod ehangach o bobl i
lywio datblygiad y Cynllun Rheoli Cenedlaethol a
meysydd eraill o waith.

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.

Adnoddau a Ddyrannwyd i’r Amcan hwn (£000’s): 683
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Cyfrifol ar
lefel fyd-eang



Diwylliant
Bywiog



Cymunedau
Cydlynus



Mwy cyfartal

Iachach

Datblygu Porth i adnoddau dehongli y Parc
Cenedlaethol i gynyddu ymwybyddiaeth y
cyhoedd eu bod mewn Parc Cenedlaethol.
Ymgysylltu â phobl ynglŷn â’r gweithiau celf a
arddangosir yn Oriel y Parc, a pharhau i gefnogi’r
cynllun artist preswyl.
Hyrwyddo diwylliant ac amgylchedd hanesyddol
drwy Gastell Caeriw a Chastell Henllys, rhaglen
ysgolion, gwaith dehongli a digwyddiadau a
gweithgareddau.
Cefnogi grwpiau cymunedol yn y Parc i adfer
safleoedd o ddiddordeb hanesyddol.
Cynghori perchnogion adeiladau a safleoedd
hanesyddol ar ddulliau rheoli.
Annog staff i ddysgu a siarad Cymraeg yn y
gweithle, ac i ymgysylltu â chwsmeriaid a
chyfranogwyr Cymraeg eu hiaith.

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.

 

   







  







  
  



 

 





Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Hirdymor

Gweithio i hyrwyddo'r Gymraeg i helpu i gynorthwyo
uchelgais Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o
Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Atal

Parhau i gynghori perchnogion adeiladau a safleoedd
hanesyddol ar ddulliau rheoli.

Integreiddio

Defnyddio gwybodaeth o archwiliadau cyfleoedd Porth
i'r Parc Cenedlaethol i gydlynu darpariaeth dehongli yn
y dyfodol ar hyd a lled y Parc.

Cydweithio

Cynnal arddangosfeydd mewn partneriaeth ag Oriel
y Tate, a pharhau i weithio gydag Amgueddfa
Genedlaethol Cymru i arddangos eu casgliad
cenedlaethol.

Cynnwys

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

Adnoddau a Ddyrannwyd i’r Amcan hwn (£000’s): 1049
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Defnyddio grantiau SDF i annog prosiectau
arloesol sy'n cefnogi'r agenda twf gwyrdd, Nodau
Llesiant ac Amcanion Llesiant yr Awdurdod.
Hyrwyddo dulliau carbon cadarnhaol 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 a chyfleoedd dehongli.
Cynnwys pobl i gofnodi newidiadau yn y dirwedd,
bioamrywiaeth a henebion yn y Parc, a datblygu
ymagwedd gwyddor dinasyddiaeth.
Gweithio gyda’r Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus lleol ac eraill i ymateb i risgiau newid
yn yr hinsawdd.

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

      
  







    





      










      

Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgaredda

Hirdymor

Cynnwys polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol
diwygiedig 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
Cydweithio
Cynnwys

Gweithio gydag eraill drwy’r cynllun Llwybrau Gleision
a phartneriaethau eraill i ddatblygu atebion
trafnidiaeth gynaliadwy gan gynnwys rhwydwaith o
bwyntiau gwefru trydan.
Cefnogi prosiectau cynaliadwyedd arloesol sy'n cynnig
cyfleoedd dysgu ehangach yn y tymor hir a chefnogi'r
agenda Twf Gwyrdd. .

Cynnwys pobl i gofnodi newidiadau yn y dirwedd,
henebion a bioamrywiaeth yn y Parc drwy ein
prosiectau arfordir newidiol a chyfleoedd eraill
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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.

Adnoddau a Ddyrannwyd i’r Amcan hwn (£000’s): 674
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Gweithredu argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru o’r
gwaith a wnaed yn y gweithdai ac arolwg o farn y staff
a’r Aelodau ac adborth o’r gwaith peilot.
Cymryd rhan yn y cyfleoedd ymgysylltu ar dirweddau
dynodedig a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.
Parhau i hyrwyddo gweithle iach a monitro ac atal
digwyddiadau iechyd a diogelwch.
Datblygu Sgiliau Aelodau drwy gyflawni Siarter
Aelodaeth uwch.
Cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol sy’n ymwneud
â'r Iaith Gymraeg, Dyletswyddau Cydraddoldeb,
Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data.
Parhau i gynnal y gwaith o fonitro'r cyfryngau.
Codi arian o ffynonellau eraill a sefydlu Ymddiriedolaeth
Elusennol.

 

  

 

      

  
      




    



      

Gwneud y 5 Ffordd o weithio yn gymwys i’n gweithgareddau:

Hirdymor

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

Atal

Bydd mecanweithiau iechyd a diogelwch effeithiol ac
amgylchedd gwaith iach yn hyrwyddo gweithlu iach..

Integreiddio

Sicrhau bod egwyddorion cyfranogi wedi ymwreiddio
ar draws yr Awdurdod ac yn gwella cyfathrebu
mewnol.

Cydweithio

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

Cynnwys

Cynnwys y staff wrth gyflawni’r gwaith o gydymffurfio
â Rheoliadau Cyffredinol Diogelu Data.
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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

Llywodraethu Effeithiol a Chynaliadwyedd Ariannol

23

Beth fydd yn ymddangos yn gamau ymlaen
Llywodraethu: Mae gan yr Awdurdod fecanweithiau llywodraethu effeithiol ar waith sy'n
cymryd y pum ffordd o weithio i ystyriaeth.
Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol: Mae gan yr Awdurdod fesurau llywodraethu effeithiol
ar waith ac mae'n gynaliadwy yn ariannol sy’n ei alluogi i barhau i gyfrannu at gyflawni
Cynllun y Parc.
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Llewyrchus

Cydnerth

Iachach

Mwy
Cyfartal

Cymunedau
Cydlynus

Diwylliant
Bywiog

Cyfrifol ar
lefel fydeanf
Cyfanswm

Atodiad 1
Amcangyfrif Drafft Cryno – Gwariant Gros 2018/19 ar y 7 Nod Llesiant

24%

21%

16%

14%

14%

20%

14%

100%

Gwarchod yr
Amgylchedd Naturiol

79

231

16

16

20

0

40

000s
399

Gwarchod y
Dreftadaeth
Ddiwylliannol

0

0

0

0

5

119

7

131

Hamdden a Rheoli’r
Parc

147

61

147

61

61

61

69

607

Hybu Dealltwriaeth

264

230

167

136

105

398

120

1420

Parcmyn, Ystadau a
Gwirfoddolwyr

161

161

161

161

161

161

162

1128

Rheoli Datblygu

240

48

24

48

48

48

24

480

Blaengynllunio a
Chymunedau

74

56

36

27

56

36

27

313

Cynryciolaeth a
Rheolaeth
Ddemocrataidd

65

65

65

66

66

65

65

455

Gwasanaethau
cymorth

160

160

160

161

161

161

160

1127

683

1049

674

Cyfanswm Gwariant Gros
1190 1012
776
Gwasanaethau
Incwm o grantiau, ffioedd, taliadau, trosglwyddiadau EMR a.y.b.
Levy and NP Grant
Addasiad nad yw mewn arian parod
Llog Banc
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676

6060
-1,629
-3,743
-673
-15
-6060
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Gellir anfon sylwadau ar u 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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