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Adroddiad ar yr Ymgynghori 

Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 

Mabwysiadwyd Medi 2010 

Adroddiad Cwmpasu Gwerthuso Cynaladwyedd 

1. Roedd Adroddiad Cwmpasu 1. Mae fersiwn drafft a gymeradwywyd ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus gan 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 16 Mawrth 2016. 

  
2. Cynhaliwyd yr ymgynghori dros gyfnod o wyth wythnos a ddaeth i ben ar y 18 Fai 2016 am 5pm. 
  
3. Anfonwyd llythyron at y rhai yr ymgynghorir â hwy ar gronfa ddata’r Cynllun Datblygu Lleol ac at y rhai 

sydd wedi dewis ymgynghori drwy’r e-bost. Hysbyswyd hwy bod y dogfennau ar gael i'w lawr-lwytho o 
wefan yr Awdurdod.  Mae copďau papur o'r Adroddiad Cwmpasu ar gael ar gais am ffi isafswm . 

  
4. Roedd copïau papur o'r dogfennau ar gael i gael golwg arnynt yn Swyddfa Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Penfro ym Mharc Llanion, Doc Penfro.  
  
5. Hefyd roedd gan y Cynghorau Cymuned gyfle i ofyn am gopi papur yn rhad ac am ddim o'r ddogfen 

ymgynghori. 
  
6. Cafodd yr ymgynghoriad ei hysbysebu drwy gyhoeddi hysbysiad cyhoeddus yn y Pembrokeshire Herald ar y 

25 Fawrth 2016, ac ar wefan yr Awdurdod ar y 29 Fawrth, 2016. Hefyd ymddangosodd datganiad i'r wasg 
yn y Tivyside Advertiser ar y 5 Ebrill 2016, yn y County Echo ar y 1 Ebrill 2016, yn y Pembrokeshire Herald 
ar y 1 Ebrill 2016 ac yn y Tenby Observer ar y 1 Ebrill 2016. 

  
7. Cafodd pob ymateb eu cydnabod, ac mae’r ymatebion ar gael i'r cyhoedd gael golwg arnynt - gweler y 

ddolen gyswllt â’r we isod.  
  
8. Cafodd ymatebion y swyddogion i'r ymgynghoriad eu cyflwyno gerbron yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn 

ei gyfarfod ar y 15 Fehefin 2016. Gellir cael golwg ar yr adroddiad ar ymatebion y swyddogion drwy 
ddefnyddio'r ddolen gyswllt ganlynol â’r we: 

  
 Cynaliadwyedd Adroddiad Cwmpasu Gwerthuso i'r Pwyllgor ac Atodiad 1 
 
9. Cymeradwyodd yr Awdurdod y diwygiadau sydd i'w gwneud i’r Adroddiad ar yr Adolygu yn unol ag 

argymhellion y swyddogion a nodir yn yr adroddiad, cyn belled ag y gwneir diweddariad i Atodiad 3 o’r 
Adroddiad 'Gwybodaeth am Safleoedd'.   

  
10. Mae’r Adroddiad terfynol ar yr Adolygu wedi’i lanlwytho ar y wefan yn   
  
http://www.pembrokeshirecoast.org.uk/default.asp?pid=764&LangID=2 
 


