
 
 

Adroddiad 

Hwlffordd 

2019 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Prosiect Llesiant a 

Gwytnwch 

Cymunedol 
Mae'r prosiect yn beilot dros ddwy flynedd, wedi ei 

ariannu gan raglen LEADER Arwain Sir Benfro. 

 
Mae gan PLANED hanes hir a llwyddiannus o 

weithio gyda chymunedau a'u hymgysylltu. Bydd y 

Prosiect Llesiant a Gwytnwch Cymunedol yn 

archwilio sut y gall cynghorau tref a chymuned 

feithrin llesiant a gwytnwch cymunedol, drwy 

ymgysylltu eu cymunedau i ddatblygu asesiadau, 

cynlluniau a gweithgareddau prosiect llesiant lleol. 

 
Bydd y prosiect yn rhoi polisi ar waith. Mae Deddf 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015) yn ddarn o 

ddeddfwriaeth arloesol sy'n ei gwneud yn ofynnol i 

gyrff cyhoeddus yng Nghymru weithio'n well gydag 

eraill a chymryd ymagwedd fwy cysylltiedig, ataliol, 

a hirdymor fel bod eu penderfyniadau'n cael effaith 

gadarnhaol ar bobl yn y dyfodol yn ogystal â 

heddiw. 

 
Bydd y wybodaeth a gasglwn yn cyfrannu at, ac yn 

llywio'r Cynllun ac Asesiad Llesiant traws-sir a gynhelir 

gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB), fel 

sy'n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (2015). Bydd hefyd yn edrych ar sut y gall 

cynghorau cymuned a thref gefnogi'r gwaith o gyflawni 

Cynllun Llesiant Sir Benfro. 

 

HWLFFORDD: 'SAWL 
LLAIS, UN DREF, CALON 
Y SIR' CEFNDIR A STORI 
HYD YN HYN 

Ar wahoddiad Cyngor Tref Hwlffordd (HTC), gofynnwyd i PLANED ymgysylltu 

â'r gymuned i archwilio llesiant yn y dref a chefnogi'r gwaith o gynhyrchu 

cynllun llesiant. 



 
 

GWEITHGAREDDAU A 
GYFLWYNWYD: 

Ymgymryd â gwaith mapio asedau cymunedol 

cynhwysfawr. 

Adolygu gwybodaeth a gasglwyd am y dref yn ystod 

Wythnos Gŵyl Hwlffordd 2017 a fforymau trafod 

ymgysylltu ar-lein am ddatblygiadau’r dref. 

Cyfarfod ag amryw o hyrwyddwyr a sefydliadau tref 

allweddol - gan gynnwys Cynghorwyr Tref, 

perchnogion busnes, Cylch Busnes, Oriel VC, bancio 

amser, Gofod i Greu a Chaffi Cof. 

Datblygu a chyflwyno dau weithdy hyfforddiant ar 

gyfer HTC ar ymgysylltu, arweinyddiaeth, gwytnwch 

a datblygu gweledigaeth ym mis Ionawr a mis 

Chwefror 2019. 

Sefydlu cyswllt rhwng HTC a Gwasanaeth Ieuenctid 

Sir Benfro, gyda dau Aelod Cynulliad Ieuenctid yn 

mynychu'r sesiwn hyfforddiant gyntaf. 

Dwy sesiwn ymgysylltu â sgyrsiau cymunedol yn 

Llyfrgell Glan-yr-afon. 

Dau ddigwyddiad ymgysylltu dros dro yn y pod parc 

sglefrio mewn cydweithrediad â Chanolfan Hamdden 

Hwlffordd i edrych ar ffyrdd o gysylltu'r ganolfan â'r 

parc sglefrio. 

Cynhaliwyd sesiynau yng Ngholeg Sir Benfro gyda'n 

cyllidwr arian cyfatebol DATRIS i greu straeon 

llesiant wedi'u hanimeiddio. 

 

 

 

Sesiwn ymgysylltu dros dro yng Ngholeg Sir Benfro 

yn ystod wythnos y Glas. 

Mynychu cyfarfod Pontio 16 Medi 2019 a 

chynorthwyo'r sefydliad gyda syniadau prosiect. 

Mynychu digwyddiad ymgynghori Ocky Whites yn 

Neuadd y Sir ar 19 Medi 2019.  

Cyfarfod â Digartref Sir Benfro ac archwilio'r broblem 

digartrefedd a thlodi yn y dref (Hydref 2019). 

Gwneud gwaith ymgysylltu mewn dau ddigwyddiad 

gweithdy llusernau a gynhaliwyd gan Span Arts yn 

Hwlffordd (Hydref 2019). 

 

 

 
 

 

 
Rydym wedi ymgysylltu â thua 

450 o aelodau o'r gymuned, pobl ifanc a 

phartneriaid. 

 
Dyma adroddiad ar ein prif ganfyddiadau 

ynghylch llesiant, y themâu allweddol a 

syniadau prosiect. 

 

LLESIANT YN HWLFFORDD: 

 
Dyma grynodeb o'r gweithgareddau a'r gwaith ymgysylltu y mae 

PLANED wedi'u cyflawni yn Hwlffordd, syniadau'r prosiect a fydd yn 

gwella llesiant yn y dref a chyflawniadau Cyngor Tref Hwlffordd hyd 

yma. 

 
 

 
 



GWASANAETHAU BUSNES A'R 
ECONOMI LEOL  
 
 

CRYNODEB 
Mae teimlad cyffredinol bod y diwylliant o 

siopa annibynnol ac orielau yn gwneud y 

dref yn unigryw ac y dylid ei annog, ond 

efallai y byddai llai o siopau elusennol a 

chydbwysedd o rai cadwyni mwy (siopau a 

bwytai fel KFC, Dominoes, Primark, H&M 

ayyb) yng nghanol y dref yn helpu i annog 

mwy o ymwelwyr a buddsoddiad. Mae 

diffyg bariau gwin neu fwytai ar gyfer 

ymwelwyr gyda'r nos, a dymunir mwy o 

adloniant gyda'r nos. Gobeithir y bydd 

ailddatblygu Ocky Whites yn cynnig mwy o 

gyfleoedd cyflogaeth yn ogystal â rhai 

mannau gyda'r nos wrth wneud y mwyaf 

o’r lleoliad ar lan yr afon. 

 

Mae marchnad ffermwyr ar ddydd Gwener 

yn ddigwyddiad gwych, mae llawer o 

gefnogaeth ac awydd i brynu'n lleol yn fwy 

parhaol gyda phopeth gyda'i gilydd mewn 

un lle. 

 
Mae angen tacluso'r dref yn gyffredinol a 

gwneud mwy o ddefnydd o adeiladau 

gwag. 

 

Mae nifer o fusnesau'n ei chael yn anodd 

goroesi gydag ardrethi busnes fel y maent. 

Mae cefnogaeth fawr gan y gymuned i CSP 

ysgogi'r dref a chymell busnes drwy gynnig 

mwy o gymorth caledi ac ardrethi is a hyd 

yn oed mannau annibynnol i fusnesau bach 

sydd â rhent ac ardrethi isel iawn i annog 

entrepreneuriaid yn y dref. 

SYNIADAU PROSIECT 
Hyrwyddo buddsoddiad yn y stryd fawr - 

cynnig cymhellion fel rhent am ddim am 

amser penodol neu rent â chymhorthdal a 

chyfraddau busnesau is (rhyddhad ardrethi). 

Tacluso'r siop - gallai fod yn rhan o brosiect 

celf mynegiannol. 

Tram sy'n atyniad ynddo'i hun ac sy'n gallu 

cysylltu rhan 'uchaf' y dref gyda rhan 'isaf' y 

dref. 

Mae diffyg lleoedd sy'n ystyriol o deuluoedd 

yn y dref, efallai caffi braf gyda man chwarae 

fel rhan o fan cymunedol. 

Mwy o bethau i bobl ifanc ei wneud yn y dref 

- fel y gall rhieni eu gollwng a'u bod yn gallu 

cael hwyl - hoffai llawer o bobl ifanc weld 

parc sglefrio dan do yn cael ei ddatblygu ac 

atyniadau eraill i bob tywydd, fel lle bowlio a 

sinema ar agor drwy'r amser. DS bod y Clwb 

Ieuenctid yn trefnu teithiau i Gaerdydd ac 

ayyb. 

Lleihau costau parcio i annog ymwelwyr. 

Edrych i lenwi adeilad canol tref, e.e. neuadd 

y dref sy'n wag gydag arcêd o siopau a 

chynnyrch lleol annibynnol, gyda llysiau ffres 

tebyg i Farchnad Annibynnol Frome, i 

arddangos entrepreneuriaid diwydiant cartref 

y sir a chaniatáu iddynt ddechrau arni heb 

straen rhent a chyfraddau. 

Ceisio creu canolfan dechnoleg yn y dref lle 

gallai codwyr a busnesau digidol lleol gael 

safle cost isel yn ogystal â chyfeillgarwch 

gyda chyd-entrepreneuriaid. Wrth iddynt dyfu 

maent yn creu swyddi ac yn meithrin cryfder 

craidd yn yr economi leol yn ogystal â 

chynnig cyfleoedd hyfforddi i bobl ifanc. 



CYFRANOGIAD CYMUNEDOL A 
DEMOCRATIAETH LEOL  
 
 

 

CRYNODEB SYNIADAU PROSIECT  
 

Mae teimlad cyffredinol o falchder yn y 

dref ac mae'n gymuned gyfeillgar. Fodd 

bynnag, weithiau mae diffyg cysylltiad 

rhwng y gymuned, HTC, CSP, tîm y dref a 

gwahanol sefydliadau a grwpiau tref. Mae 

teimlad cryf y gallai'r dref wneud mwy i 

gydweithio. 

 
Mae rhai o safbwyntiau mwy negyddol 

HTC a'r dref yn aml yn ymwneud â 

materion cyfathrebu h.y. nid yw'r 

cyhoedd yn ymwybodol o bwy sy'n 

gyfrifol am beth, beth sydd wedi'i 

gyflawni neu sydd wedi'i gynllunio. 

 

Gobeithio y bydd mwy o ymwybyddiaeth 

o HTC a rôl cynghorydd yn annog mwy o 

bobl i gymryd rhan, yn enwedig pobl 

ifanc. 

HTC i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol 

yn well i hyrwyddo ei weithgareddau ac 

ymgysylltu ar unwaith â'r gymuned. 

Cyfarfodydd sy'n pontio cenedlaethau – 

trefnu rhywbeth rhwng yr ysgolion / coleg a'r 

grŵp sy'n ystyriol o ddementia yng 

Nghanolfan Picton. 

Cynrychiolwyr ieuenctid i ymuno â HTC. 

HTC i helpu i drefnu gwirfoddolwyr ar gyfer 

y Clwb Ieuenctid newydd. 

Cafodd 'Canllaw CWBR i’r llywodraeth yn Sir 

Benfro' gweler 'yr adran 'Lleisiau Ieuenctid o 

Bwys' ) a ddatblygwyd gan CWBR ei dderbyn 

yn dda gan bobl ifanc a gellid ei ddefnyddio 

mewn ysgolion a chan HTC i godi 

ymwybyddiaeth o haenau'r llywodraeth a 

phwysigrwydd cyfrifoldeb dinesig. 

Eich lleisiau + 

dewisiadau! 



ARDALOEDD A GWEITHGAREDDAU 

CYMUNEDOL  
 
 

CRYNODEB SYNIADAU PROSIECT 
 

Yn gyffredinol, mae'r gymuned yn gwneud 

defnyddio da o'r llyfrgell newydd ac yn ei fwynhau, 

ac mae'n cael ei fwynhau'n benodol gan 

deuluoedd ifanc a grwpiau babanod ('mae'n wych - 

fyddwn i ddim wedi dod i'r dref fel arall'') ond mae'r 

awyrgylch 'man cyfarfod' yn golygu y gall fod yn 

eithaf swnllyd. 

 
Mae cyffro newydd yn y dref gyda Get the Boys a 

Lift, digwyddiadau / gwyliau lleol newydd a'r 

datblygiadau yn HaverHub er enghraifft. 

 
Mae'r parc sglefrio yn bwysig iawn i nifer o bobl 

ifanc leol ond mae angen mwy o adnoddau arno 

(gweler isod). Mae'r Clwb Ieuenctid newydd wedi 

agor yn ddiweddar yn y dref ac mae'r Ganolfan 

Hamdden yn gobeithio annog mwy o bobl ifanc i 

ddefnyddio'r cyfleusterau sydd ar gael. 

 
Angen gwella'r cyfathrebu ynghylch y mannau 

sydd ar gael a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal. 

Mae angen mwy o adnoddau ar y parc sglefrio 

(gweler isod) a gellid gwneud gwell defnydd o'r 

caban symudol. 

Mwy o fannau diogel i bobl ifanc gyfarfod pan nad 

yw'r tywydd yn addas ar gyfer y parc sglefrio. 

Clwb Ieuenctid ar gyfer blynyddoedd 5-7 hefyd gan 

mai dim ond plant hŷn y mae'r Clwb Ieuenctid 

presennol yn eu cwmpasu. 

Gall llyfrgell fel 'man cyfarfod' olygu mwy o sŵn – 

angen lle tawel neu amseroedd tawel cyfyngedig 

e.e. 10am-12pm 

Defnyddiwch rhywle fel HaverHub ar gyfer cyrsiau, 

digwyddiadau a rhywle i deuluoedd a phobl ifanc 

gymdeithasu – 'clwb' chwarae, caffi gyda lle 

chwarae bach. 

Mwy o wirfoddolwyr a fflotiau yng ngharnifal y dref 

gyda rhywfaint o gymorth ariannol gan HTC – 

digwyddiad gwych i ddod â'r dref at ei gilydd. 

Creu canllaw mynediad i'r dref ar gyfer pobl anabl – 

anodd iawn cael gafael ar y wybodaeth. 

Mwy o ddigwyddiadau cymunedol am ddim yn y 

dref fel y rhai a welwyd yn ystod Wythnos yr Ŵyl – 

Banc De Llundain yn enghraifft wych o 

ddigwyddiadau am ddim – i annog pobl yn ôl i'r dref. 

Mwy o ddigwyddiadau ar ffurf ‘marchnad dros dro’. 

Adeilad fel yr hen lys i'w droi'n ofod cymunedol a'i 

ddefnyddio ar gyfer marchnad ffermwyr yn y gaeaf, 

ffeiriau hen bethau ayyb. 



 TREFTADAETH A DIWYLLIANT  
 

 

CRYNODEB 
Mae yna bobl hynod dalentog a chreadigol yn y dref 

sydd angen cymorth, cydnabyddiaeth a chefnogaeth 

i wneud i bethau ddigwydd. Mae Afon Oleuadau a 

Yarn Bombers yn enghraifft wych o hyn. Mae 

digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol mor bwysig 

er lles y dref, ffordd wych o ddod â'r gymuned 

ynghyd ag ymdeimlad da sy'n gallu bwydo i mewn i 

bethau eraill - yn enwedig gweithdai ymarferol ac 

yna'r digwyddiad ei hun 

- pob un yn creu ymdeimlad o berchnogaeth ac yn 

dod â'r gymuned at ei gilydd yn gadarnhaol. 

 
Mae cymunedau sy'n cael eu grymuso ac sy'n 

cymryd perchnogaeth o'r pethau sydd o fudd i'w 

cymuned - eu llesiant - yn elfen hanfodol o wytnwch 

ac yn gysylltiedig â chymuned gref a chysylltiedig fel 

ei allbwn. 

 
Mae balchder yn yr hanes a'r adeiladau hanesyddol, 

yr afon a'r castell, y gellid gwneud mwy o ddefnydd o 

bob un ohonynt. 

 
Mae llyfrgell newydd Glan-yr-afon yn ychwanegiad 

diwylliannol gwych i'r dref. 

 

 

"Pont William Owen i Victoria 
Place 
- mynedfa fawreddog" 

 
"Eglwysi mor ddiddorol" 

 
"Strydoedd hardd ac 
anarferol" 

 
"Rwyf wedi bod o'r blaen ac roedd hi'n wych - 

y peth gorau mae Hwlffordd wedi'i wneud ers 

blynyddoedd (Afon o Oleuadau)" 

SYNIADAU PROSIECT 
Sefydlu grŵp llywio treftadaeth, diwylliant a’r 

celfyddydau i arwain y gwahanol sefydliadau yn y dref 

fel bod pob un yn cydweithio. 

Hyrwyddo a gwella'r castell – gwneud yn siŵr bod 

lluniaeth ar y safle gan fod teuluoedd ifanc yn fwy 

tebygol o fynd am dro. 

Cynhyrchu map llwybrau tref treftadaeth i ddod â'r dref 

yn fyw a hyrwyddo hanes yr ardal. 

Gwneud mwy o ddefnydd o theatr y coleg neu edrych 

ar opsiynau o ran adeiladau gwag yn y dref a gyda 

HaverHub. 

Defnyddio Neuadd y Sir fel amgueddfa gyda 

stondinau bach – mwy o fentrau cymunedol mewn 

adeiladau lleol. 

Llwyfan perfformio cymunedol dros dro – bad arnofiol / 

llwyfan cymunedol awyr agored yn gyrru pobl at lan yr 

afon. 

Digwyddiadau celfyddydol mwy fforddiadwy a hygyrch 

i bob oedran - yn enwedig digwyddiadau ymarferol lle 

mae'r gymuned yn dod at ei gilydd ac yn cymryd 

perchnogaeth. 

Mwy o ddigwyddiadau creadigol, celfyddydol a chrefft 

ar gyfer plant / teuluoedd sy'n cysylltu â Hwlffordd ac 

yn dod â'r dref at ei gilydd fel y gall pobl ifanc ac 

oedolion ymgysylltu a chysylltu mwy â'r dref a'i hanes / 

treftadaeth, e.e. y castell (yn enwedig digwyddiadau lle 

rydych yn cymryd perchnogaeth / gwneud rhywbeth ar 

gyfer darn mwy) - amgylchedd cyfoethog nad yw'n 

cael digon o ddefnydd. 

Mwy o grwpiau celfyddydol / clybiau i blant - clwb lle 

gallant roi cynnig ar wahanol gyfryngau a bod yn 

greadigol - gall fod yn glwb misol yn gweithio tuag at 

ddigwyddiad terfynol. 

Clwb hanes plant - sy'n gallu cysylltu â'r dref a'r 

celfyddydau hefyd. 

Mwy o ddramâu / theatr / theatr deithiol. 

Mwy o ddigwyddiadau / gwyliau 

cerddoriaeth. 

Datblygu carnifal y dref gyda buddsoddiadau yn y fflotiau 

gan HTC. 

 
DS Gweler adroddiad ymgysylltu CWBR o ddau 

ddigwyddiad gweithdy llusernau a gynhaliwyd gan Span 

Arts yn Hwlffordd (Hydref 2019) i gael gwybodaeth 

fanylach am y celfyddydau a diwylliant yn y dref. 
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TAI, ADDYSG A GWASANAETHAU 
CYHOEDDUS  
 

 

CRYNODEB 
 

Mae'n ymddangos bod y gwasanaethau 

bysiau'n gweithio'n dda i rai, ond nid cystal i 

eraill a gallant fod yn brysur iawn ar adegau, 

yn enwedig yn yr haf. Mae gwell amserlenni 

a chysylltiadau lle bo angen yn bwysig. 

 
Soniodd llawer am ba mor wych yw'r 

ganolfan hamdden, ond nid oedd rhai o'r 

bobl iau yn ymwybodol o'r holl 

ddosbarthiadau a oedd ar gael ac yn meddwl 

amdano fel peth 'ysgol' yn hytrach na lle 

agored hwyliog. Mae pobl ifanc hefyd yn cael 

trafferth gyda chludiant o amgylch y dref. 

 
Mae pryderon amlwg ynghylch darparu gofal 

iechyd yn y dref a'r sir gyda'r posibilrwydd o 

israddio Withybush. 

 
Mae mynediad i'r dref yn dda ar y cyfan, ond 

gall parcio fod yn rhatach a'r gwasanaethau 

trên yn well. 

 
Nodwyd hefyd bod angen mwy o dai a 

pharciau / parciau chwarae yn y dref. Fodd 

bynnag, mae diffyg ymwybyddiaeth o'r 

mannau gwyrdd cyhoeddus sydd ar gael ar 

hyn o bryd, e.e. y Padogau, Halwyndiroedd y 

Priordy a datblygiadau llwybrau troed ger 

afonydd. 

SYNIADAU PROSIECT 
 

Gweithio gyda CSP i sicrhau bod 

gwasanaethau trafnidiaeth (bws a threnau) 

yn addas iawn i'r angen yn yr ardal leol. 

Adnabod neu greu man gwyrdd ar gyfer 

lleoliad parc chwarae mwy canolog. 

Hyrwyddo mannau gwyrdd cyhoeddus - 

pamffledi “Mannau gwyrdd – eco-lwybr” 

i'w dilyn o amgylch y dref sy'n cysylltu'r 

mannau gwyrdd a'r teithiau cerdded. 

Hyrwyddo pob datblygiad afonydd a 

hysbysebu teithiau cerdded. 

Y ganolfan hamdden i weithio gydag 

ysgolion a phobl ifanc leol a chynnig 

dosbarthiadau a fydd yn eu hannog i 

fwynhau chwaraeon a ffitrwydd, e.e. 

parkour. 

Angen buddsoddi yn y toiledau; dim digon 

ar hyn o bryd. 

Ystyried cynyddu'r ddarpariaeth parcio a 

gostwng prisiau yng nghanol y dref. 

Gadewch 

inni 

gydweithio 



TAI, ADDYSG A GWASANAETHAU 
CYHOEDDUS  
 

 

DIGARTREFEDD A 

THLODI YN 

HWLFFORDD 

Mae problem gynyddol o ran digartrefedd a 

thlodi yn y dref sydd wedi gwaethygu dros y 3 

blynedd diwethaf. 

 

Ar hyn o bryd, dim ond un hostel sydd ym 

Mhenfro i gwmpasu Sir Benfro gyfan ac nid 

yw'r system yn gweithio. 

 

Er bod nifer o elusennau yn gweithredu i 

helpu gyda chyflenwadau bwyd a phecynnau 

argyfwng, mae diffyg cyfathrebu a 

chydgysylltu i ddod â phawb at ei gilydd i 

weithio'n fwy cydweithredol. Er enghraifft, 

sicrhau bod banc bwyd ar gael bob amser a 

mwy o sylw mewn argyfwng dros 

benwythnosau a gwyliau banc. 

 

Byddai mwy o gyllid, cydnabyddiaeth a 

chefnogaeth gan HTC a CSP yn cael eu 

gwerthfawrogi ar gyfer y grwpiau a'r 

elusennau hyn sy'n ceisio helpu. 

 

Crëwyd canolfan galw heibio newydd yn y dref 

i fenywod sy'n dioddef o drais yn y cartref 

ddod draw i gael cefnogaeth gan gyfoedion. 

Mae wedi bod yn brysur iawn ond nid oes 

cymorth gan gwnselwyr ar waith. Mae 

camddefnyddio alcohol hefyd yn broblem 

gynyddol yn y dref. 

 

Mae diffyg cefnogaeth i rieni plant sy'n 

oedolion â thrafferthion, nid ydynt yn gwybod 

ble i droi. Mae angen mwy o gymorth hefyd ar 

gyfer dibynniaeth ar gyffuriau a hapchwarae 

yn y dref sirol. 

SYNIADAU PROSIECT 

Canolfan galw heibio ar gyfer y digartref. 

Rhywle lle gallwch gael pryd o fwyd a diod am 

ddim. Man lle gallwch gael y cymorth sydd ei 

angen arnoch, dysgu sgiliau newydd a chael 

cymorth i gael cartref neu swydd newydd. 

Mae angen tai â chymorth yn y dref i gefnogi'r 

rhai mewn angen, yn enwedig y rhai sy'n dod 

allan o'r carchar i dorri'r cylch. 

Mwy o gydnabyddiaeth a chefnogaeth i'r 

gwaith a wneir gan elusennau a sefydliadau fel 

Digartref Sir Benfro yn y dref i ddarparu e.e. 

gwasanaeth torri gwallt am ddim a 

digwyddiadau cawl i'r digartref a'r rhai mewn 

angen. 

Mae angen mwy o fwyd ffres ar gyfer y 

banciau bwyd, mae bwyd tun yn wych ond mae 

gallu coginio pryd 'go iawn' eto i'ch teulu yn 

gwneud gwahaniaeth mawr i lesiant unigolyn. 

Gall problem cyffuriau ac iechyd meddwl olygu 

bod nifer o bobl ifanc yn y dref yn ansicr sut i 

gyllidebu eu harian. Mae Undeb Credyd yn 

gyfrif banc gwych gan ei fod mor hawdd ei 

sefydlu ac nid oes gorddrafft - mae angen 

hyrwyddo mynediad at hyn, yn enwedig i bobl 

ifanc. 



 GWYBODAETH A CHYFATHREBU  
 

 

CRYNODEB SYNIADAU PROSIECT  
 

Gellid dadlau mai cyfathrebu yw problem 

fwyaf y dref. Mae'r gymuned, ac weithiau 

hyd yn oed y rhai sy'n gweithio o fewn y 

sefydliadau hyn yn aneglur ynghylch rolau 

HTC, Tîm y Dref, CSP a grwpiau 

cydweithredol eraill, e.e. Cylch Pontio a 

Busnes ac felly maent hefyd yn aneglur 

ynghylch sut i gymryd rhan. Mae angen mwy 

o hyrwyddo ac egluro. 

 
Mae llawer o aelodau'r gymuned yn teimlo 

nad ydynt yn gwybod beth sy'n digwydd yn 

y dref ac nad oeddent yn ymwybodol o 

gynlluniau lleol, e.e. cerdded ar hyd yr afon. 

Gobeithir y caiff map newydd y dref gyda 

rhai o'r llwybrau ei ddefnyddio'n helaeth. 

Mae'n debygol y byddai mapiau a llwybrau 

'gwyrdd' a 'hanesyddol' ychwanegol hefyd yn 

cael eu derbyn yn dda. Byddai cymysgedd o 

wybodaeth ar bapur ac ar-lein yn helpu i 

gyrraedd nifer ehangach o bobl. 

 
Mae llawer o waith gwych yn digwydd yn y 

dref ond mae gweithwyr creadigol yn aml yn 

gweithredu mewn seilos, nid yw hynny bob 

amser yn beth drwg, mae gweithwyr 

creadigol yn aml yn gweithio felly, ond nid 

oes cyswllt cyfathrebu i ddod â phob un 

ohonynt i weithio gyda'i gilydd ac atal 

dyblygu. Yn hollbwysig, nid oes un lle 

cydgysylltiedig lle mae'r holl ddigwyddiadau 

yn y dref wedi'u rhestru. 

 

Hoffai'r cenedlaethau iau gael mwy o lais yn 

y dref a hoffent i HTC fod yn fwy hygyrch ac 

yn fwy agos atoch gyda llai o ffurfioldeb. 

HTC i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol 

yn well i hyrwyddo ei weithgareddau ac 

ymgysylltu ar unwaith â'r gymuned. 

Pob sefydliad a grŵp allweddol yn y dref i 

greu taflen yn nodi pwy ydynt, beth maent yn 

ei wneud, beth maent wedi'i gyflawni ac yn 

bwysig, sut y gallwch chi gymryd rhan. 

Angen gwell defnydd cydgysylltiedig o’r 

cyfryngau cymdeithasol a’r we gan y 

gwahanol sefydliadau i hyrwyddo pwy ydynt 

a rhestru digwyddiadau - gwefan ryngweithiol 

ganolog efallai yn y dref neu ddefnyddio 

gwefan HTC. 

Cylchlythyr / cylchgrawn tref i fynd ar-lein ac 

ar bapur yn lleol i dargedu pob cenhedlaeth a 

hyrwyddo'r hyn a gyflawnwyd a dyddiadau 

digwyddiadau ar y gweill.  

Pamffledi “Mannau gwyrdd – eco-lwybr” i'w 

dilyn o amgylch y dref sy'n cysylltu'r mannau 

gwyrdd a'r teithiau cerdded a map llwybrau 

tref dreftadaeth i ddod â'r dref yn fyw a 

hyrwyddo hanes yr ardal. 

Hyrwyddo pob datblygiad afonydd a 

hysbysebu teithiau cerdded - byddai map 

aber o'r 'arfordir cudd' yn cael ei dderbyn yn 

dda. 

Sefydlu grŵp 'Partneriaeth y Dref' gyda 

chynrychiolaethau gan yr holl sefydliadau 

allweddol i gwrdd yn chwarterol. 

Cyflogi Swyddog Datblygu Cymunedol / 

Rheolwr Tref i wneud yr uchod gan wella 

cyfathrebu rhwng y gwahanol grwpiau, 

busnesau, HTC, a'r cyhoedd, gan greu dull 

cyd-gynhyrchu mwy cydgysylltiedig yn y dref. 

Cynghorwyr ieuenctid i ymuno â HTC. 

  Gadewch inni  

      drafod! 



AMGYLCHEDD NATURIOL A 

CHYNALIADWYEDD  
 
 
 

CRYNODEB SYNIADAU PROSIECT  
 

Mae'r amgylchedd naturiol o gwmpas yn cael ei 

werthfawrogi'n fawr gan y gymuned, yn enwedig 

yr afon, llwybrau, coed a bywyd gwyllt sydd â'r holl 

fuddion llesiant meddyliol a chorfforol canlyniadol. 

Gelwir yr afon yn 'arfordir cudd' ac mae ganddi 

botensial enfawr i fod yn atyniad mawr i dwristiaid. 

Mae gwella llwybrau beicio o amgylch y dref hefyd 

yn bwysig - i dwristiaeth, clybiau a theuluoedd - a 

gall gysylltu â llwybrau hirach Neyland a Llys-y-

fran. 

 
Mae llawer o fannau gwyrdd yn y dref yn gofyn 

am fwy o gydweithio rhwng y gwahanol grwpiau 

cyfrifol a'r cyhoedd i sicrhau bod ymwybyddiaeth, 

digon o wirfoddolwyr,  a bod y bywyd gwyllt a'r 

cynefinoedd yn cael eu cynnal a'u diogelu, h.y. 

cynnal llwybrau, diogelu coed ifanc a gadael 

blodau gwyllt i dyfu. 

 
Soniodd llawer o bobl y dylai'r dref wneud mwy i 

annog mentrau di-blastig a byw'n eco. 

 
 

"Afon yn llawn bywyd 
gwyllt" 

 
"Natur o amgylch y 
dref" 

 

 
"Mae natur yn gwneud Hwlffordd 
yn lle gwych!" 

Eglurder ynghylch pwy sy'n gyfrifol am y 

gwahanol fannau gwyrdd yn y dref - Pontio a 

HTC i greu dogfen y gellir ei chyhoeddi ar-lein 

lle gellir postio digwyddiadau i annog 

gwirfoddolwyr i helpu gyda'r rhaglen cynnal a 

chadw flynyddol. 

Adferwyd ffynnon ddŵr yn Sgwâr y Castell 

– gorsaf ail-lenwi am ddim. 

Mentrau bysiau cerdded mewn 

ysgolion.  

Menter rhannu ymborth yn y dref. 

Gardd gymunedol yn y ddwy ganolfan 

hanesyddol, y Priordy a'r Castell, y gallai 

ysgolion eu defnyddio. 

Gardd gymunedol yn HaverHub a all gynnig 

clybiau garddio a phrofiadau i blant. 

Annog archfarchnadoedd lleol i gynnig mwy o 

ddewisiadau di-blastig ac ail-lenwi - byddai 

archfarchnad fawr heb blastig yn cael 

cefnogaeth dda. 

Pamffledi “Mannau gwyrdd – eco-lwybr” i'w 

dilyn o amgylch y dref sy'n cysylltu'r mannau 

gwyrdd a theithiau cerdded â hanes y dref (y 

Castell, Hen Swyddfa’r Post a'r Priordy) yn 

cynnig taith gerdded ar lan yr afon gyda 

phlannu cynnil a mannau gorffwys i annog 

pobl i fynd am dro. 

Hyrwyddo pob datblygiad afonydd a 

hysbysebu teithiau cerdded; byddai map aber 

o'r 'arfordir cudd' yn cael ei dderbyn yn dda. 

Ehangu'r llwybrau beicio. 

Adfer lefel llanw'r afon er mwyn gallu gwneud 

mwy o ddefnydd o gychod / pyntiau. 

Prosiectau sy'n parhau i gysylltu natur, hanes 

a chelf yn y dref e.e. teithiau cerdded 

cerfluniau gan adeiladu ar y gwaith a'r 

gosodiadau a wnaed eisoes gan Confluence, 

gerddi / perlysiau synhwyraidd. 

Digwyddiadau cymunedol yn dathlu'r 

perllannau. 

Plannu mwy o goed o amgylch y dref - mae 

angen grantiau a chodi arian. 

Mwy o liwiau a blodau. 

Gwella gardd y castell i ddenu ymwelwyr. 
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SYNIADAU 
PROSIECT 

Gofynnwyd i'r gymuned am eu barn am y dref, beth sy'n bwysig i'w llesiant a pha 

weithgareddau yr hoffent eu gweld yn cael eu cefnogi / darparu ar gyfer pobl 

ifanc yn Hwlffordd. Arddangoswyd gwybodaeth gennym am Glwb Ieuenctid 

newydd y dref i'r plant dynnu llun ar eu ffôn. 

 

CRYNODEB 
Ymateb pennaf y trafodaethau hyn yw pa mor bwysig a gwerthfawr yw'r parc 

sglefrio i nifer fawr o bobl ifanc yn yr ardal - 'mae’n gartref i mi'; 'mae'r lle hwn yn 

ein gwneud ni pwy ydym ni'. Mae gwir ymdeimlad o gymuned ac awyrgylch 

groesawgar. 

 

 
Man chwarae ar wahân neu barc sglefrio llai 

1. Gwelliannau i'r parc sglefrio 

 
Hoffent weld HTC a CSP yn cefnogi'r parc sglefrio fwy ac 

yn helpu'r gymuned i fuddsoddi mewn: 

ar y safle i blant iau hefyd yn flaenoriaeth uchel - efallai 

gyda pharc sblasio. 

Mwy o adnoddau yn y pod - mwy o ymwybyddiaeth o 

ddiogelwch. 

 
Ardal gysgodol wedi'i chodi gyda seddau mainc y gellid 

eu defnyddio hefyd fel llwyfan ar gyfer digwyddiadau 

cymunedol. 

Toiledau 

Ffynnon ddŵr gan nad oes lle i gael mynediad at ddŵr 

am ddim ar y safle. 

Bydd grant i gadw'r goleuadau ymlaen am fwy o amser 

yn cynyddu'r defnydd a gall hefyd helpu i atal mwy o 

ymddygiad gwrth-gymdeithasol. 

Unedau bwyd ar y safle yn y misoedd prysur 

Trac pwmp beic drws nesaf 

Gallai'r Ganolfan Hamdden gynnal sesiynau hyfforddi ar 

sut i lanio'n ddiogel a parkour 

Mae angen mwy o ymwybyddiaeth o ddiogelwch - 

helmedau, padiau, gardiau ceg - nid pawb sy'n eu 

gwisgo Peintio murlun cymunedol ar y pod sglefrio 

2. Diogelwch a throsedd 

 
Mae pobl ifanc yn poeni am ddiogelwch yn y parc sglefrio 

gan fod ymddygiad gwrth-gymdeithasol ac weithiau 

ymddygiad bygythiol i'w weld ar ôl 7pm. Mae gangiau 

hefyd sy'n ymgynnull yn y maes parcio aml-llawr ac yn 

bygwth rhai pobl ifanc. Hoffent weld mwy o gamerâu 

teledu cylch cyfyng yn y dref a mwy o bresenoldeb gan yr 

heddlu neu efallai mwy o rôl gefnogol ('dim gwisg a 

rhywun sy'n siarad â ni ac yn dod i'n hadnabod ni'), gan 

eu bod o'r farn y gall yr heddlu fod yn 'frawychus'. 

MAE LLEISIAU 
IEUENCTID O BWYS 
#dimonddweud 

 
Prif grynodeb o sesiynau ymgysylltu dros dro ym mhod parc 

sglefrio Hwlffordd ym mis Awst a Medi 2019 lle buom yn siarad â 

thua 60 o bobl ifanc a rhieni. 

 

 

       "Mae'r lle hwn  

    yn ein gwneud ni pwy 

ydym ni " 
 



 MAE LLEISIAU IEUENCTID O BWYS 

#dimonddweud 
 

 

3. Angen gwella gwaith hyrwyddo HTC 

 
Yn ystod y sesiwn gyntaf, roedd yn amlwg nad oedd llawer o bobl ifanc yn 

ymwybodol o bwy a  / neu'r hyn y mae HTC yn gyfrifol amdano. Fodd bynnag, 

roedd ganddynt ddiddordeb mewn darganfod mwy. 

 
Creodd CWBR 'Ganllaw i Lywodraeth Sir Benfro' a ddosbarthwyd gennym a'i 

drafod yn yr ail sesiwn. Gweler isod. 

 

 

 

4. Mae trafnidiaeth yn bryder mawr i bobl ifanc 

 
Mae llawer o bobl ifanc yn ei chael hi'n anodd cyrraedd y parc sglefrio neu'r 

clybiau ayyb felly byddai bws am ddim gydag ychydig o fannau casglu a 

gollwng (o'r parc sglefrio i ganolfan hamdden er enghraifft) yn cael croeso da 

iawn. 



 

 
CRYNODEB 

 

Fel y dref sirol, mae'n ddefnyddiol i HTC ac eraill fod yn ymwybodol o'r materion sy'n wynebu 

pobl ifanc ynghylch cyflogaeth yn Sir Benfro. Nododd ychydig dros hanner o'r myfyrwyr y 

byddent yn gadael, gyda llawer ohonynt yn nodi cyfleoedd gwaith a hyfforddiant / astudio fel 

y prif reswm. Byddai'n werth edrych ar dueddiadau astudio pobl ifanc leol i gyfrannu at 

gynlluniau cyflogaeth a hyfforddiant / prentisiaeth yn y dyfodol, er enghraifft, gellid datblygu 

canolfan dechnoleg yn y dref gan fod llawer a hoffai ddychwelyd adref a gwneud bywoliaeth. 

 

1. Ar ôl y coleg a fyddwch yn aros i fyw a gweithio yn Sir Benfro? 
 

'GADAEL 'AROS' 
 

Rwyf eisiau gadael oherwydd nid wyf yn teimlo bod 

llawer o opsiynau yma. 

Na fyddaf, oherwydd ryw'n bwriadu astudio mewn 

prifysgol yn Lloegr. 

Na fyddaf, rwyf wedi diflasu ar fyw yma. 

Na fyddaf, oherwydd rwy’n mynd i brifysgol sydd â 

chwrs gwell. 

Na fyddaf – rwyf eisiau bod yn bensaer – symud i 

ddinas oherwydd mae mwy o waith yno. 

Na fyddaf, nid oes unrhyw swyddi. 

Mynd i Brifysgol Caerdydd neu Abertawe – a 

gobeithio teithio ar ôl y brifysgol. 

Na fyddaf – profiadau newydd wrth symud i ffwrdd. 

Rwy'n bwriadu symud ar gyfer gwaith – mwy o 

gyfleoedd. 

Mynd i Gaerdydd – mwy bywiog. 

Ni fyddaf yn aros ym Mhenfro gan fy mod eisiau 

astudio yn Lloegr. 

Dim cyfleoedd ym Mhenfro - gwell yn rhywle arall. 

Symud os oes gwell swyddi. 

Hoffaf aros yn Sir Benfro oherwydd rwyf wrth fy modd 

â'r tir ac mae’n arbennig iawn i mi. Rwy'n caru'r 

Preseli a'r môr yma. 

Byddaf – oherwydd dyma lle mae fy nheulu a 

ffrindiau. 

Aros ym Mhenfro. 

Ddim cystadleuaeth gan ei fod yn teimlo fel 

adref.  

Aros yn Sir Benfro. 

Rwyf eisiau parhau i alw Sir Benfro yn adref, a 

pharhau i ddod yn ôl yma hyd yn oed os yw fy ngyrfa 

yn mynd â fi o amgylch y byd. 

Byddaf, oherwydd nid wyf eisiau symud, rwy'n hapus 

yma – nid oes gen i’r amynedd i symud. 

Byddaf – yn agosach at deulu – mwy cyfarwydd, gwell 

cyfle cael swydd. 

MAE LLEISIAU IEUENCTID O BWYS 

#dimonddweud 

 
Buom yn siarad â nifer o fyfyrwyr Coleg Sir Benfro yn ystod Ffair y Glas ar 

12 Medi 2019 am ragolygon gyrfa yn y sir. Gwnaethom ofyn dau gwestiwn 

iddynt: 1) Ar ôl y coleg, a fyddwch yn aros i fyw a gweithio yn Sir Benfro?; a 

2) Pa awgrymiadau sydd gennych i annog pobl ifanc i fyw a gweithio yn Sir 

Benfro? 

 
Eich lleisiau + 

dewisiadau 



 MAE LLEISIAU IEUENCTID O BWYS  

##dimonddweud 
 

 

 

"DYCHWELYD" 

 

Gadael am y brifysgol, efallai / tebygol o ddod 

yn ôl. 

Rwy'n bwriadu gadael Sir Benfro ar gyfer mwy o 

brofiadau gwaith / cyfleoedd. Fodd bynnag, rwy'n 

bwriadu dod yn ôl. 

Na – prifysgol, ond byddaf yn debygol o symud yn 

ôl i Benfro wedyn. 

 
 

2. Pa awgrymiadau sydd gennych i annog pobl 

ifanc i fyw a gweithio yn Sir Benfro? 
 

Cynyddu ystod y swyddi i bobl ifanc. 

Amrywiaeth ehangach o gyfleoedd gwaith. Er 

enghraifft, rwyf eisiau gweithio yn y cyfryngau, 

rwy'n teimlo y bydd gennyf fwy o gyfleoedd 

cyflogaeth yng Nghaerdydd neu Lundain. Hefyd 

rwy’n 20 ac nid wyf yn deall sut mae morgeisi'n 

gweithio. 

Prentisiaethau a mwy o swyddi i 

genedlaethau iau. 

Cynnig mwy o gyfleoedd gwaith. 

Cael mwy o swyddi i bobl ifanc yn 

eu harddegau. 

Mwy o swyddi a chlybiau chwaraeon yn 

yr ardal.  

Chwaraeon. 

Mwy o gyfleoedd / 

digwyddiadau.  

Siopau mwy / brandiau ayyb. 

Dod â mwy o gyfleoedd i astudio yn Sir 

Benfro. 

Prentisiaethau. 

Traethau a diwylliant lleol. 

 
Eich lleisiau + 

dewisiadau 

 
 



 
 

 

Prif ddarganfyddiadau: 
 

Mae nifer o weithgareddau, digwyddiadau a 

sefydliadau cymunedol eisoes yn bodoli a byddai 

o fudd i'r gymuned be bai'r gwahanol grwpiau a 

sefydliadau dan sylw'n cydweithio'n well. 

Gallai HTC fod mewn sefyllfa i arwain y gwaith o 

gydgysylltu pethau a cheisio penodi Rheolwr Tref 

/ Swyddog Datblygu Cymunedol.  

Byddai digwyddiad dathlu Hwlffordd yn cael ei 

dderbyn yn dda - digwyddiad cadarnhaol i ddod â 

holl chwaraewyr allweddol y dref at ei gilydd, i 

ddathlu gweledigaeth newydd HTC a dyfodol y 

dref, gyda'r gymuned yn gallu pleidleisio ar eu 

hoff syniadau am brosiectau. 

Mae cyfathrebu effeithiol wedi bod yn broblem i 

HTC a'r dref, e.e. aelodau o'r cyhoedd nad ydynt 

yn ymwybodol o'r hyn y mae HTC yn ei wneud, y 

datblygiadau diweddaraf ar hyd yr afon a llwybrau, 

a'r holl waith gan Confluence, Pontio a HTC yn 

cysylltu'r dref yn ôl â hanes cyfoethog ei hafon. 

Mae cyfathrebu'n dod yn flaenoriaeth nawr. 

Mae partneriaeth waith ragorol gyda Chyngor Sir 

Powys a phartneriaid allweddol eraill yn hanfodol 

a rhaid ei chynnal i greu cynllun gweithredu ar 

gyfer datblygiad cadarnhaol yn y dref, cymhellion i 

fusnesau newydd a rhoi cyfleoedd i bobl ifanc 

hyfforddi, astudio a gweithio. 

Mae'r celfyddydau, hanes, castell ac afon yn rhan 

annatod, unigryw a gwerthfawr o'r dref a rhaid 

gofalu amdanynt a'u cefnogi. 

Cafwyd ymateb gwych ar gyfer digwyddiadau 

celfyddydol / diwylliannol mwy fforddiadwy a 

hygyrch lle y byddwch yn cymryd rhan yn llwyr 

sy'n dod â chymunedau at ei gilydd ac yn arwain 

at ymdeimlad o berchnogaeth gymunedol a all 

ysbrydoli a bwydo i mewn i rannau eraill o fywyd 

y dref. Mae cymunedau sy'n cael eu grymuso ac 

sy'n cymryd perchnogaeth o'r pethau sydd o fudd 

i'w cymuned - eu llesiant - yn elfen hanfodol o 

wytnwch ac yn gysylltiedig â chymuned gref a 

chysylltiedig fel ei allbwn. Yn benodol, 

awgrymwyd digwyddiadau sy'n cysylltu gyda 

hanes a chreadigrwydd y dref, carnifal, mwy o 

ddigwyddiadau perfformio / theatr, a grŵp 

celfyddydau / clwb i blant, efallai'n cael eu cynnal 

yn fisol. Roedd cynnal, gwella a gofalu am fannau 

gwyrdd, rhwydwaith afonydd ac awgrymiadau 

gwyrdd eraill y dref yn eithriadol o bwysig ac yn 

cael blaenoriaeth gan nifer fawr o'r gymuned a 

siaradwyd gennym hefyd. 

Gwell trafnidiaeth gyhoeddus, diogelwch yn y nos  

a thai i'r rhai mewn angen hefyd yn flaenoriaeth. 

 

 

 
 

CASGLIADAU 



 
 

 

Llwyddiannau llesiant HTC hyd yn hyn: 
 

 

Yn dilyn yr hyfforddiant a ddarparwyd yn gynnar yn 

2019, mabwysiadodd HTC eu gweledigaeth ‘Sawl 

Llais, Un Dref, Calon y Gymuned’ yn eu cyfarfod 

cyngor ym mis Mehefin 2019. 

Mae HTC yn gweithio ar gynyddu eu presenoldeb yn y 

cyfryngau cymdeithasol a chysylltiadau cyfathrebu 

ystyrlon â gwahanol sefydliadau yn y dref a'r gymuned 

drwy hyrwyddo'r gwaith a wnânt a digwyddiadau yn y 

dref drwy Twitter, sianel YouTube a chynnwys 

cyfryngau cymdeithasol eraill. 

Mae HTC yn adeiladu ar y cysylltiadau a wnaed â 

Gwasanaethau Ieuenctid Sir Benfro ac yn bwriadu 

penodi dau gynrychiolydd ieuenctid i'r cyngor. 

Mae HTC yn gobeithio gosod ffynnon ddŵr yn y parc 

sglefrio. 

Mae HTC yn parhau i gefnogi ardaloedd sy'n ystyrlon 

o ddementia. Mae HTC yn cefnogi datblygiadau yn 

HaverHub, Ocky Whites, a'r Castell. 

Mae Cynghorwyr hefyd yn ymwneud â Phontio sy'n 

ceisio cefnogi nifer o syniadau prosiect gwyrdd yn y 

dref. 

Hirdymor 
 

Cydweithio 

 
 
 
 

Cyfraniad 
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