
Pwyllgor Ieuenctid Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP)  

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar-lein  ar 11/01/22 am 6.00pm  

 

Yn bresennol yn y cyfarfod: Michele 5/7 , Seb 4/6  , Jemma 6/7, Charlie 6/7 , Rebecca 9/9 

Hwyluswyr:  Graham 8/8.5  ,  Tom 8.5 / 9 

Ymwelwyr: Emma Robinson (YHA) 7/7.5 , Sandy Clubb (Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol) 6.5   

Ymddiheuriadau: Nid oedd unrhyw ymddiheuriad.  

Y Materion a Drafodwyd  

 
Eitem 
ar yr 
Agenda  

Trafodaeth  Camau 
Gweithredu  

1 Croeso a chyflwyniadau / Mewn-gofnodi ac allan-gofnodi fel 
uchod mewn cromfachau  

 

2 Diweddariad:  
Pobl ifanc: dim diweddariad.  
 
Y Parc Cenedlaethol:  

- COVID – Ceredigion wedi atal eu gweithgareddau awyr 
agored – Sir Benfro yn parhau.  

- Bydd y prosiect Mil Diwrnod Cyntaf â chydlynydd yn 
cychwyn cyn hir – y prosiect rhianta yn canolbwyntio ar 
Penfro / Doc Penfro.  

- Map rhyngweithiol CSP – (gofyn i Anthony ddod i’r 
Pwyllgor Ieuenctid i sôn am y map).  
https://www.pembrokeshire.gov.uk/newsroom/new-
interactive-public-rights-of-way-map-for-pembrokeshire-
now-online  
 

Y Gwasanaeth Ieuenctid: dim diweddariad.  

 
 
 
 
 

3  Gwarchod ein Dyfodol – Diweddariad gan Emma Robinson YHA 
- Cais £1.6m wedi’i gyflwyno ddiwedd Tachwedd ar gyfer 

prosiect partneriaeth gyda’r Awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol / Sgowtiaid / Geidiau / Outward Bound / 
Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd.   

- Pobl Ifanc yn arwain – Emma wedi siarad ag amrywiol 
sefydliadau ynghylch yr hyn sydd ei angen ac   

- Am gael pobl ifanc o wahanol sefydliadau i ddod at ei 
gilydd – cyfarfod wedi’i gynnal ddydd Sul 9/1/22.  

- Llawer o wahanol bethau yn gyffredin ar draws 
gwahanol brofiadau pobl ifanc – pontio i 18+ / 
Mynediad i gymorth Iechyd Meddwl yn dda yn y prif 
ffrwd ond nid i’r rhai sydd wedi gadael ysgol /  

- Angen newid yr ymagwedd fel bod Pobl Ifanc yn 
ganolog a bod ganddynt banel o arbenigwyr i’w 
cynorthwyo.  

Tom – rhannu’r 
ddogfen ar y cais / 
diweddariadau pellach 
ar Basecamp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pembrokeshire.gov.uk/newsroom/new-interactive-public-rights-of-way-map-for-pembrokeshire-now-online
https://www.pembrokeshire.gov.uk/newsroom/new-interactive-public-rights-of-way-map-for-pembrokeshire-now-online
https://www.pembrokeshire.gov.uk/newsroom/new-interactive-public-rights-of-way-map-for-pembrokeshire-now-online


- Gwella iechyd meddwl a chydnerthedd – mae bod allan 
o’ch amgylchedd cyfarwydd yn gymorth ond mae angen 
gofal – felly mae’r prosiect yn rhoi ystod o wahanol 
brofiadau e.e. cyfleoedd egnïol iawn a chyfleoedd mwy 
ysgafn.  

- Y Camau Nesaf – un o rhyw 38(!) o brosiectau dan 
ystyriaeth gan Banel Ieuenctid y Loteri – maent yn 
dymuno cyfarfod â rhai o’r Ieuenctid fu’n cyfrannu. 
Bydd Emma yn rhoi gwybod i ni pa bryd fydd y 
cyfarfodydd yn cael eu cynnal.  

- Mae rôl Emma hefyd yn cynnwys gwaith datblygu ar 
gyfer YHA – yn dymuno dychwelyd rywdro eto.  

 
 
 
 
 
 

4 Blwch Democratiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol – Ymweliad gan 
Sandy, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol  

- Roedd 3 o’r rhai oedd yn bresennol wedi clywed am y 
ddeddf! Mae hyn yn dda o’i gymharu â’r cyhoedd yn 
gyffredinol.  

- 2015 – Deddfwriaeth arloesol – yn rhoi’r cyfrifoldeb ar y 
llywodraeth a’r cyrff cyhoeddus i ystyried 
cynaliadwyedd.  

- 7 o Nodau Llesiant.  
- 5 ffordd o weithio - Atal, Hirdymor, Integreiddio, 

Cydweithio, Cynnwys  
- Comisiynydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Sophie 

Howe –  
- Rôl Sandy yw cael pobl i gymryd rhan  
- Sut mae’n mynd? A yw’n cael effaith? 

Ydy – e.e. penderfyniad i beidio â chael ffordd liniaru 
newydd. 
Na – dyddiau cynnar – ffordd hir i fynd!  

Felly… 
Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn partneru â’r 
Blwch Democratiaeth – yn cyd-greu’r cynnwys gyda Phobl Ifanc 
i egluro’n democratiaeth yn well.  
Y nod yw creu cynnwys sy’n ennyn mwy o ddiddordeb am y 
Ddeddf – Sandy yn gofyn a oes unrhyw berson ifanc fyddai’n 
dymuno cymryd rhan drwy gyd-greu!  
Gallai hynny fod ar ffurf Grŵp Ffocws / cyfrannu syniadau / 
cyfryngau cymdeithasol / ac ati.  
YN DALADWY (£15 yr awr) / yn hyblyg – 4 awr man lleiaf / 
Oedran hyd at 25 – cyfleoedd parhaus, rhywfaint o waith i 
gynhyrchu  deunydd erbyn diwedd mis Mawrth. 
- Amserau = 4.30 – 6.30.  
 
Posibiliadau o weithio ar y cyd gyda’r Pwyllgor Ieuenctid a’r 
Arweinyddiaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  
 

Tom i rannu 
gwybodaeth am 
Basecamp  
 
 
 
Chi i gymryd rhan os y 
dymunwch! 

5 Materion yn codi (mewn cyfarfodydd blaenorol)  

• Teithio Llesol / Trafnidiaeth i Bobl Ifanc  Yn y cyfarfod 

diwethaf cytunwyd mai’r mater hwn (un o feysydd 

blaenoriaeth y pwyllgor ieuenctid) fyddai’r mater nesaf i 

 
 
I’w gadarnhau  
 
 
 
 



ganolbwyntio arno – beth nesaf?  

• Prosiect  Murlun fydd prif ffocws y diwrnod ar Ionawr 

23ain  – ond rhaid bod yn hyblyg – gweler y Bwrdd Jam  

• Maniffesto Ieuenctid Sir Benfro  

• Datblygu gwefan / y Cyfryngau Cymdeithasol  

• Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Llysgenhadon 

Hinsawdd Ieuenctid Cymru – Maint Cymru  

 
Diwrnod gweithgor ar 
Ionawr 23.  
 
LlC 23 Ionawr 
 
LlC ar-lein 25 Ionawr 
 
Tom i gwrso  
 
 

6 Cynulliad Ieuenctid  - Adborth gan Jemma / y camau nesaf.  

- Cyflwynodd Jem fideo’r Cyngor Sir gan ofyn beth 

oeddent am wneud ynglŷn â’r Cyngor Sir. Prin oedd yr 

ymateb, oedd yn rhwystredig gan eu bod yn hyderus ac 

yn llawn siarad am faterion eraill.  

O bosibl bod eraill heb feddwl gormod am faterion 

heblaw’r hyn y maent yn teimlo’n angerddol yn ei gylch 

yn eu meysydd hwy o ddiddordeb.  

Jemma i roi 
diweddariad yn y 
cyfarfod nesaf  
 
Holi Noah am ei farn  
 
Jemma i weithredu  
 
 

7 
 

Generation Green - Cwrs Preswyl Llais Ieuenctid, Chwefror ‘22 

Dewiswyd Rebecca / Charlie / Michele / Seb  

Cyfarfod cynllunio Generation Green  
– braidd yn amhersonol yng nghwmni Pobl Ifanc hŷn – yn anodd 
cyfrannu.  
 

Y rhai sy’n mynd ar y 
cwrs i gymryd mwy o 
ran – manylion i ddilyn  

8 Unrhyw Fater Arall – nid oedd unrhyw fater arall.  
 
 

 

9 Dyddiad y cyfarfodydd nesaf:   
Dydd Sul 23 Ionawr              Prosiect Murlun / diwrnod  
    cychwynnol y Gweithgor  
25 Ionawr 6-8pm              Gweithgor  
8 Chwefror 6-8pm              Pwyllgor Ieuenctid  
22 Chwefror (diwrnod hanner tymor) Prosiect Murlun  
24 – 27 Chwefror – Cwrs Preswyl yn y Peak District – datblygu 
Llais Ieuenctid Parciau Cenedlaethol y DU (4 Person Ifanc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
8 Mawrth 6-8pm               Pwyllgor Ieuenctid  
22 Mawrth 6-8pm              Gweithgor  
 

 

8 Allan-gofnodi mewn cromfachau uchod   
Agenda nesaf i gynnwys:  

Gwarchod ein Dyfodol  

Blwch Democratiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol  

Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid  

Teithio Llesol / Trafnidiaeth  

https://sizeofwales.org.uk/education/youth-climate-ambassadors-for-wales/
https://sizeofwales.org.uk/education/youth-climate-ambassadors-for-wales/

