
Pecyn Cymorth Digidol Cymru Las
Cadwch Gymru’n Daclus 



Does unman yn debyg i  
#CymruLas

There’s no place like 
#BlueWales



Cefndir a Chyd-destun

Eco-label a gydnabyddir  
yn rhyngwladol

Mae’r Faner Las eiconig yn eco-label enwog a roddir i draethau, marinas a chwmnïau  
teithiau cychod yn seiliedig ar gyfres o feini prawf yn ymwneud â glanweithdra, ansawdd,  

diogelwch, addysg a hygyrchedd.

Mae’r rhaglen, sydd yn eiddo i’r sefydliad di-elw, y Foundation for Environmental Education 
(FFE), ar hyn o bryd yn gweithredu mewn 46 o wledydd ar draws y byd. Yng Nghymru, 

 rheolir y wobr gan Cadwch Gymru’n Daclus.



Baner Las yng Nghymru
Mae’r Faner Las wedi gweithredu yng Nghymru er 1988.

Heddiw, mae gan Gymru fwy o draethau Baner Las fesul milltir nag unrhyw le arall yn y DU. 

Beth mae hyn yn ei olygu?
Mae’r Faner Las yn warant i ymwelwyr eu bod wedi dod i gyrchfan o ansawdd. Gan fod nifer  

gynyddol o bobl yn penderfynu cael gwyliau gartref, mae lleoliadau’r Faner Las yn rhan anhygoel  

o Gymru ond maent hefyd yn atyniad i fusnesau lleol.



Arfordir hardd Cymru, y mae pawb yn gofalu 
amdano, yn ei gydnabod a’i fwynhau.

Ein Gweledigaeth - Ein nod pennaf



Ein Cenhadaeth - Sut byddwn yn cyflawni ein nod
Gweithio gyda busnesau i gynyddu dealltwriaeth ac ailsbarduno diddordeb yn y Faner las yng Nghymru.

Ein Pwrpas - Pam ydym ni’n gwneud hyn?
I rannu ac ymfalchïo yn yr ardaloedd Baner Las glân, diogel, hwyliog a hygyrch sydd gan Gymru  

i’w cynnig, gan gydnabod eu budd dynol a’u cyfraniad at dwristiaeth Cymru.  

Dealltwriaeth well o’r Faner Las i bawb.



Ein nodau - Rydym eisiau

Rhannu
Codi ymwybyddiaeth o fuddion y Faner Las i Gymru a’i busnesau

Addysgu
Ffurfio partneriaeth gyda busnesau lleol i ddeall buddion y Faner Las i Dwristiaeth Cymru

Ysbrydoli
Annog pobl i gymryd diddordeb yn eu hamgylchedd

Mwynhau
Gweld pawb yn cael budd o awyr y môr

Dathu
Sôn am Gymru a’i chyflawniadau Baner Las



Sut byddwn yn gweithio  
gyda busnesau

Bydd ein pecyn cymorth digidol yn

Clir 

Cyflwyno negeseuon cyson a chywir sydd yn hawdd i’w darllen a’u deall

Cyffrous
Graffeg newydd, hwyliog a phenodol sydd yn creu cyffro

Hawdd
Syml i rannu cynnwys y gellir ei lawrlwytho, ei gopïo a’i ailddefnyddio

Defnyddiol
Helpu busnesau i wneud defnydd gwell o’r Faner Las fel ffordd o ddenu cwsmeriaid


