
Pwyllgor Ieuenctid Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP)  

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yng Nghaeriw ar 20/7/21 am 6.00pm  

 

Yn bresennol yn y cyfarfod:  

Pwyllgor Ieuenctid: Lili (7/9), Charlie 9/10 (6/7-8); Tom W-D (8/9); Michele (6/8.5); Thom 7.5/10, 
Demi-Leigh 9/10, Damion 10/10, Sara (7/9), Geraint (6/7)  

Staff: Suzanne (6/9), Tom (8/9.72), Graham (9/10), Sarah H (7/8) 

Ymddiheuriadau: Rebecca H 

Y Materion a Drafodwyd  

 
Eitem 
ar yr 
Agenda 

Trafodaeth  Camau Gweithredu  

1 Croeso a chyflwyniadau / Mewngofnodi ac 
allangofnodi fel uchod mewn cromfachau.   
 

 

2 Gweithgaredd:  
• Yr ieuenctid wedi mwynhau dal crancod ar sarn y 

felin lanw  yng Nghastell Caeriw.  
 

 
 
 
 
 

3 Gweithgaredd 'Siopwr Dirgel' Caeriw:  
• Coast to Coast – Fformat y papur newydd wedi 

dyddio, gormod o destun - ni fyddwn yn ei ddarllen 
i gyd, yn rhoi sylw i’r gweithgareddau ar gyfer 
grwpiau ieuenctid. Yn llawn gwybodaeth am 
ddigwyddiadau sydd ar ddod a rhai ffeithiau 
difyr. Angen ei ddosbarthu yn fwy eang.  

• Taflen Caeriw – Gwell fformat na'r papur newydd, 
ailadrodd gwybodaeth a lluniau. Ychwanegu 
lluniau. 

• Mynedfa i'r safle - Mynedfa dda, digon o 
seddi. Ychydig yn wahanol i weddill y 
golygfeydd. Hawdd dod o hyd i’r fynedfa.   

• Llyfryn Caeriw: Heb ei weld.  
• Castell / Safle: Gorau oll po fwyaf rhyngweithiol y 

gall fod, angen bod yn fwy ar gyfer pobl ifanc yn eu 
harddegau. Mae'r rhan fwyaf o’r gweithgareddau 
ar gyfer plant. Gellid gwneud popeth mewn hanner 
awr. Dim byd i ddifyrru pobl ifanc. Mae'r 
arwyddion yn dda ond angen mwy o fanylion 
arnynt. Angen arddangos mwy o arteffactau.  

• Cyfleusterau: Angen dewisiadau dietegol. Methu 
barnu mewn gwirionedd. Y lle ar gau. Hawdd ei 
gyrraedd.  

• A yw Caeriw yn dweud wrthych am lefydd eraill 
yn y Parc Cenedlaethol: Dim llawer, a hynny ddim 

Tom: Anfon ymlaen at Daisy 
/ Cyfathrebu.   
 
Gofyn am adborth ar effaith 
eu mewnbwn.  



yn amlwg iawn. Gallai fod llawer mwy am fywyd 
gwyllt. Ymdeimlad o hanes, llwybrau natur da. Ni 
ddylai'r llwybr nos edrych fel dolen, a dylai fod yn 
fwy gwyllt ac yn llwybr i’w archwilio.  

• Unrhyw beth arall: Pris? Yn eithaf allan o'r 
ffordd, Trafnidiaeth Gyhoeddus? Cyfryngau 
Cymdeithasol? Mwy o weithgareddau yn seiliedig 
ar yr afon gerllaw.  

4 
 

Maniffesto Ieuenctid:  
• Tudalennau’r Maniffesto Ieuenctid wedi’u taenu 

ar lawr, a’r aelodau ieuenctid yn cael cyfle i roi 
sylwadau arnynt a nodi'r hyn yr hoffent ei gadw, 
ei newid, ei ychwanegu, ei olygu. Bydd hyn yn 
gymorth i lunio fersiwn drafft o Faniffesto Sir 
Benfro.  

Tom / Gweithgor: 
Gweithgor i'w ffurfio i fynd 
â’r maen i’r wal (i'w 
gadarnhau yn yr haf / 
Medi?).  
 
 
 
 
 
 
 

5 Cylch Gorchwyl:  
• Rhoddwyd copi o'r cylch gorchwyl i'r aelodau i 

edrych arno a phenderfynu ar unrhyw 
ychwanegiadau neu welliannau.  

• Cyfeirio at y Maniffesto Ieuenctid  
• Gweithgorau nid gorchwyl a gorffen  
• 15 aelod a 5 i wneud cworwm (a’i newid os bydd y 

niferoedd yn cynyddu)  
 

 
Tom: Anfon ymlaen at 
Gwasanaethau Aelodau i'w 
ystyried gan APCAP.  

6 Cyfle i gael gweithdy ieuenctid yn y cyfarfod o Aelodau 
APCAP ar yr 28ain o Orffennaf.  
Cynnig syniadau gwreiddiol. Mae angen i bobl siarad a 
rhyngweithio yn ddilyffethair mewn gweithdai, a barnwyd 
na fyddai cyfarfod ar-lein yn addas ar gyfer hynny - cyfarfod 
wyneb yn wyneb yw'r ffordd ymlaen.  
 

Tom: Gofyn am weithdy 
gynted â bo modd unwaith y 
caniateir cynnal cyfarfodydd 
wyneb yn wyneb.  

6 Unrhyw fater arall –  
• Tom a Damien yn cael trafferth i fynd ar Basecamp.  
• Dangoswyd y dystysgrif ymgyrch Outright UNICEF 

i’r aelodau a dderbyniwyd am ymrwymiad ac 
angerdd i godi ymwybyddiaeth o’r newid yn yr 
hinsawdd a’i effeithiau ar hawliau plant.  

• Rhoddwyd llawlyfrau Gwirfoddolwyr APCAP i rai 
aelodau.  

• Recriwtio – Lily a Tom ar fin mynd i’r brifysgol. 
Aelodau i roi gwybod i eraill ar lafar. Bydd y wefan 
yn gymorth i roi tystlythyr.  

• Tom wedi dosbarthu gwybodaeth ar Basecamp am 
y cyfle i gymryd rhan yn Seinwedd Tyddewi. Neb â 
diddordeb. (Dywedodd Lili wedyn y dymunai 
gymryd rhan.)  

Tom: Rhoi cymorth i’r 
aelodau ddefnyddio 
Basecamp.  
 
 
 
 
Tom : dosbarthu 
gwybodaeth recriwtio gan 
gynnwys rhai i'r Ieuenctid eu 
rhannu. 
Ieuenctid: meddwl a ydynt 
yn gwybod am unrhyw un 
sydd â diddordeb.  
Dolen gyswllt: Lili i Horatio 
 
 



• Cyfarfod Ymgysylltu Southwood yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol – Charlie a Demi 
wedi mynychu – adborth gwych gan yr YG a diolch.  

7 Dyddiad y cyfarfodydd nesaf: Pennu dyddiadau ar ôl 
trafod gyda'r Cynulliad Ieuenctid er mwyn osgoi 
gwrthdaro / Ymwybyddiaeth o amserlenni colegau a 
gorffen am 5pm.  
  

 

8 Diolchodd Lili i bawb am ddod ac am y cyfraniadau 
cadarnhaol i’r cyfarfod. Allangofnodi da iawn  Daeth y 
cyfarfod i ben am 19:35.  
 

 

 


