
YN FRWD DROS GEFNOGI POBL A SYNIADAU SY’N NEWID CYMUNEDAU

Diwrnod Archaeoleg Rithwir 
Llwyddiant Mawr
Ar ddydd Sadwrn 7 Tachwedd, cynhaliwyd 18fed digwyddiad blynyddol Diwrnod Archaeoleg Parc 
Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ar ffurf rithiol: darllenwch yr erthygl lawn y tu mewn
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Ddydd Gwener 13 
Tachwedd 2020, 

cynhaliwyd raffl loteri Asedion ar gyfer ein 
haelodau mis Hydref. Roedd Jason Retter 
a'r Cynghorydd Cris Tomos yn swyddfeydd 
PLANED yn Arberth a'r helpwr ar gyfer y raffl 
oedd Ben Davies, sydd hefyd yn gweithio 

i PLANED.

Bu'r raffl honno'n 
lwcus iawn i Julie 
Davies o Ddoc 
Penfro a enillodd 
y wobr gyntaf 
o £100.00. 
Julie yw Swyddog 
A d n o d d a u 
Dynol a Chyllid 
PLANED felly
tynnwyd ei llun 
yn syth ar ôl 
y digwyddiad. 

Byddai dweud bod Julie yn hapus i fod wedi ennill 
yn eithriadol o amlwg i bawb, yn enwedig gan fod 
y Nadolig yn prysur agosáu. Dewisodd Julie elusen 
Ymddiriedolaeth Sunderland, Doc Penfro. 

Aeth yr ail wobr i Rhian 
White o Langynin. Mae 
Rhian yn cael cyfnod 
maith o lwc gan mai hi 
oedd enillydd ein gwobr 
gyntaf fis diwethaf hefyd, 
gan wneud cyfanswm o 
£130.00 mewn dim ond 
dau fis. Dewisodd Rhian 
elusen Neuadd Canolfan 
Hermon.

Da iawn i'r holl enillwyr 
ac, fel bob amser, hoffai 

Asedion ddiolch i bawb sy'n parhau i gefnogi'r 
cynllun a rhoi i'w hachosion da lleol.

Helpwch i ledaenu'r gair gan mai po fwyaf o bobl 
sy'n cymryd rhan, po fwyaf fydd y pot gwobrau ac, 
wrth gwrs, bydd ystod ehangach o fuddiolwyr yn 
ffynnu.

Dilynwch y ddolen isod i wylio'r raffl yn digwydd ar 
YouTube:

https://www.youtube.com 
watch?v=e8dxrxdQa4c&feature=youtu.be

TU-

 Iwan Thomas

 Iwan Thomas

Dydd Gwener 13 Yn Lwcus i Rai

Newyddion Eraill...
Rydym wedi bod yn siarad gyda Clebran, Papur 
Bro'r Preseli, sydd â diddordeb mewn clywed am 
y gwaith rydym wedi bod yn ei wneud yn Asedion. 
Cadwch lygad am rai o'n darnau yn eu cyhoeddiad 
nesaf. Bydd yn wych cael croesawu aelodau 
newydd o ledled y Preseli. 

Mae grŵp Facebook newydd o'r enw Sparkle 
Pembrokeshire wedi ei greu gan dîm PLANED, 
ac mae Asedion wedi gwirfoddoli i helpu i ledaenu 
ychydig o hwyl yr ŵyl yn ystod cyfnod y Nadolig. 
Mae Sparkle Pembrokeshire wedi meddwl am 
lu o gystadlaethau Nadoligaidd i'w cynnal ar-lein 
ac mae Asedion wedi cynnig helpu gydag un o'r 
categorïau. 

Rydym yn chwilio am luniau o'ch addurniadau 
Nadolig yn y lleoedd fwyag rhyfedd y gallwch chi 
feddwl amdanynt. Gallai fod yn dylwyth teg ar 
dirnod Cymreig enwog, neu seren Nadolig wedi'i 
strapio i fonet car. Os ydych chi'n ei ystyried i fod 
yn anarferol, byddem wrth ein bodd yn ei weld. 
Rydym yn edrych ymlaen at anfon eich lluniau 
ymlaen i Sparkle Pembrokeshire, ac os hoffech 
chi ymweld â'u tudalen Facebook, chwiliwch am 
Sparkle Pembrokeshire. 

Os hoffech chi anfon eich lluniau rhyfedd, atodwch 
nhw mewn e-bost a'i anfon at:
info@asedion.cymru  

Diolch i'n holl aelodau, dilynwyr a darllenwyr sy'n 
parhau i gefnogi egwyddorion y cynllun Asedion. 
Ni fyddai modd inni wneud yr hyn rydym yn ei 
wneud heb eich cefnogaeth. 

Rydym yn dymuno Nadolig Llawen iawn a 
Blwyddyn Newydd Dda i chi. 

Cadwch yn ddiogel a gadewch inni edrych 
ymlaen at 2021 mwy llewyrchus. 

GAIR GAN EIN
PRIF 

WEITHREDWR

 

Wrth i 2020 ddod i ben, 
rydym i gyd nawr mewn 

sefyllfaoedd a senarios gwahanol, 
na allai neb fod wedi'u rhagweld 
yr adeg hon flwyddyn yn ôl.
 
Rydym wedi gweld ein 
cymunedau'n cael eu herio, ac yn 
darparu atebion a chanlyniadau 
drwy wytnwch ac arloesedd 
anhygoel y gallwn i gyd ddysgu 
oddi wrtho a'i edmygu.
 
Drwy gydol fy ngholofnau misol hyd 
yma, rwyf wedi tynnu sylw at waith 
anhygoel y tîm sydd gennym bellach 
yma yn PLANED, tîm sydd wedi codi'r 
bar o ran allbynnau, ac un sydd â'r 
holl gymwysterau a phrofiad priodol 
i feddwl yn allanol, yn arloesol ac yn 
ofalus.
 
Fodd bynnag, er bod 2020 wedi bod 
yn flwyddyn lle bu'n rhaid i bob un 
ohonom fod yn adweithiol i ffactorau 
y tu hwnt i'n rheolaeth, edrychwn 
ymlaen at 2021 gyda gobaith, a 
dyhead i allu cyflawni'n rhagweithiol. 

Gyda'i gilydd, mae'r tîm presennol 
o fewn PLANED yn greadigol ac yn 
meddwl yn allanol yn ddiofyn, sy'n 
sicr yn ei gwneud yn grŵp llawer 
mwy dymunol a bywiog i fod yn rhan 
ohono, ond mae hefyd ond mae hefyd 
yn ein galluogi i edrych ymlaen at y 12 
mis nesaf gyda chyffro, positifrwydd, 

a'r gallu i yrru a darparu atebion 
arloesol pellach.
 
Roedd bod yn bresennol mewn 
cyfarfod yn ddiweddar gyda nifer 
o bartneriaid i drafod a gwerthuso 
llwyddiant sylweddol digwyddiad 
cydweithredol diweddar, un sydd wedi 
ymgysylltu â channoedd o bobl, yn 
brofiad cadarnhaol a chroesawgar. 
Dangosodd y drafodaeth yn glir yr 
hyn y gellir ei gyflawni drwy weithio'n 
gyfartal fel partneriaid er gwaethaf yr 
heriau sylweddol a wynebir oherwydd 
COVID. 

Roedd yn galonogol clywed yr adborth 
gan fynychwyr ar-lein: roeddent yn 
teimlo bod y digwyddiad bellach yn 
fwy agored a chynhwysol yn hytrach 
na chaeedig ac ecsliwsif; byddent yn 
gwerthfawrogi symud ymlaen gyda 
chymysgedd o ddeunyddiau digidol 
ar-lein ochr yn ochr â chynnwys a 
gyflwynwyd 'wyneb yn wyneb'; ac am 
y cyfle i wneud y digwyddiad cyfan yn 
fwy symudol a thryloyw.

Er bod un llais trist bob amser o fewn 
unrhyw drafodaeth sy'n ofni newid, ac 
yn hyrwyddo dychwelyd i'r hen ddull 
cyffredinol o ymdrin ag amgylchedd 
sydd bellach wedi dyddio, y pethau 
cadarnhaol yw'r mwyafrif o amgylch y 
bwrdd sy'n gwybod bod cymunedau, 
prosiectau a phartneriaid yn haeddu 
gwell. 

Dylid cyfuno gweithgareddau yn y 
dyfodol, meddwl ymlaen llaw, ac 
ymateb i'r hyn y mae'r mwyafrif, 
ac nid y lleiafrif, ei angen, i gynnal 
esblygiad parhaus y rhaglen dan sylw, 
a'r gefnogaeth flaengar i'r sector 
ffocws ehangach.
 
Er bod 2020 wedi bod yn flwyddyn 
heriol i ni i gyd, yn sefydliadol o 
fewn PLANED, mae hefyd wedi 
bod yn un hynod gadarnhaol gan 
ein bod wedi croesawu ffyrdd 
newydd o weithio, wedi creu 
allbynnau ac atebion newydd, 
wedi codi proffil ein tîm gwych, 
ac wedi dod o hyd i allfeydd 
newydd ar gyfer ein gwaith gyda 
phartneriaid cenedlaethol a 
rhanbarthol. 

Yn wir, un o uchafbwyntiau 
gwirioneddol ein syniadau a'n 
hallbynnau oedd cael ein hyrwyddo'n 

ddiweddar ar raglen Country Focus 
BBC Radio Wales, a chynrychioli'r 
gwaith ar y cyd gan gydweithwyr yma 
yn yr hyn y maent wedi ei gyflawni. 
Mae'r cyfarfodydd diweddar yr ydym 
ni fel PLANED wedi'u cael gydag 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a 
Gweinidogion Llywodraeth Cymru, 
wedi ein galluogi i gael cynulleidfa 
ehangach i hyrwyddo anghenion 
cymunedau yma yng Ngorllewin 
Cymru, y gwaith a gyflawnwyd mewn 
partneriaeth ag eraill, a'r atebion 
arloesol a gyflwynwyd gan y tîm yma 
mewn ymateb i heriau sy'n dod i'r 
amlwg.
 

Felly, rydym yn edrych ymlaen at 2021, 
gan adeiladu ar y pethau cadarnhaol 
yr ydym wedi'u nodi a'u cyflawni 
yn 2020, i barhau i hyrwyddo ein 
gwerthoedd o fewn PLANED o gefnogi 
pobl, cymunedau a phartneriaid, o 
barhau i fod yn wydn, yn flaengar ac 
yn arloesol. 

Byddwn yn parhau i ddatblygu ein safle 
yma yn Arberth fel rhan o'n rhaglen 
fuddsoddi, ac ar ôl cwblhau cyfnod 
allweddol arall eto gyda thenantiaid 
newydd bellach wedi'u sicrhau ac 
wedi symud i mewn, byddwn yn troi 
ein sylw at gam olaf ein gwaith cyfalaf 
yn 2021, a'r cyfle i greu cyfleuster 
newydd pellach i fentrau lleol a 
rhanbarthol sydd angen mannau llai 
nag sydd ganddynt ar hyn o bryd, 
neu'r lle delfrydol i entrepreneuriaid 
newydd gael eu hadeilad busnes 
cyntaf.
 

Gyda diolch enfawr i'n tîm, ein 
partneriaid a phawb rydym wedi 
bod yn ffodus i weithio gyda nhw 
yn 2020, dymunaf y gorau i chi 
ar gyfer tymor yr ŵyl i ddod, ac 
er gwaethaf yr heriau anochel 
sydd i ddod, bydd y gobaith a'r 
cyfleoedd cadarnhaol yr ydym yn 
ymddiried ynddynt yn 2021 yn 
dod â ni i gyd yn gweithio gyda'n 
gilydd i greu newid.
 



Mae cyfyngiadau COVID-19 wedi cael 
effaith sylweddol ar brosiectau eleni. 

Fel arfer, byddai tîm DATRIS yn teithio i 
ystod o neuaddau a lleoliadau i gefnogi 
cymunedau gwledig gyda phrosiectau TG. 
Nid yn unig mae gweithleoedd wedi eu 
cloi ar wahanol adegau'r flwyddyn, ond 
mae'r ardaloedd cymunedol eu hunain 
wedi eu heffeithio'n sylweddol, ac mae 
nifer o'r ardaloedd hyn yn dal i fod wedi 
cau ym mis Rhagfyr.

Fodd bynnag, mae'r prosiect DATRIS wedi 
addasu i sefyllfa'r cyfnod clo drwy gynnig 
cymorth i gymunedau yn Ne Orllewin Cymru 
mewn ffyrdd gwahanol ac arloesol. 

Podlediadau 
Un nodwedd amlwg o Brosiect DATRIS 
dros Wanwyn a Haf 2020 oedd lansio ein 
podlediadau digidol. Roedd yn gyfle pur i ni 
ddechrau'r Podlediad PLANED yn ôl ym mis 
Rhagfyr 2019 diolch i'r prosiect LEAF a gefnogir 
gan LEADER. Roedd LEAF yn awyddus i greu 
podlediad ond nid oedd ganddo'r wybodaeth 
na'r offer angenrheidiol, felly gwnaethant ofyn 
am gymorth tîm DATRIS a oedd ond yn rhy 
awyddus i helpu. Ers hynny mae wedi bod yn 
anhygoel gweld sut mae ein podlediadau wedi 
datblygu ac ennill momentwm dros y flwyddyn.

Credwn yn gryf mai'r ffordd orau o ddatblygu 
rhywbeth newydd yw bwrw ymlaen a 
rhoi cynnig arni, felly, cysylltwyd â nifer o 
sefydliadau sydd wedi gweithio gyda PLANED 
o'r blaen. Cymerodd gwesteion o HaverHub, 
Ymddiriedolaeth y Tywysog, POINT, Oergell 
Gymunedol Arberth, Ateb, Amgueddfa Arberth, 
Cyngor Tref Hwlffordd a'r artist Solva Raul Speek 
i gyd ran yn ein podlediadau. Pan ddechreuodd y 
cyfnod clo ym mis Mawrth, gwnaethom addasu 
ein podlediad drwy recordio'r sesiynau dros y 
ffôn. Mae'r podlediadau hyn wedi darparu cyfle 
gwych i sefydliadau hyrwyddo eu hunain yn 
ystod y cyfnod clo, yn ogystal â bod yn gyfle i 
DATRIS ddod o hyd i ffyrdd newydd o ymgysylltu 
â chymunedau lleol.

Gweithio Gyda Phrosiectau 
Eraill 

Mae Prosiect DATRIS wedi parhau i gefnogi 
Swyddog Llesiant, yn benodol i weithio gyda 
phobl ifanc yn Sir Benfro. Mae'r rôl hon wedi 
datblygu'n swydd o fewn prosiect a ariennir 
ar wahân yn PLANED, ac mae'r cymorth 
a chefnogaeth a ddarparwyd wedi bod yn 
amhrisiadwy i DATRIS. Rydym hefyd wedi bod 
yn gweithio'n agos gyda phrosiect gan Swyddfa 
Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) o'r enw 
Prosiect Gwledig Dyfodol Digidol, y cyfeirir 
ato'n aml fel y Prosiect DigiBus. Roedd y 
Gronfa Loteri Gymunedol yn ddigon caredig 
i ganiatáu i Brosiect DATRIS ddarparu arian 
cyfatebol ar gyfer y fenter WEFO hon. Prynwyd 
cerbyd sydd wedi galluogi Prosiect DATRIS i 
deithio i sefydliadau gwledig a rhoi cymorth i 
unigolion nad oes ganddynt fynediad i adeilad 
cymunedol. 

Yn 2020, defnyddiwyd yr arian o'r Prosiect 
DigiBus i brynu offer ar gyfer mentrau 
cymunedol. Ar ddechrau'r cyfnod clo, prynwyd 
gliniaduron a'u rhoi i POINT, yr ymddiriedolaeth 
pobl ifanc yn Abergwaun. Cafodd y gliniaduron 
hyn eu cynnig ar fenthyg i unigolion nad oedd 
ganddynt fynediad at offer cyfrifiadurol. Roedd 
llawer o'r derbynwyr yn fyfyrwyr ysgol a choleg 
yn gweithio gartref, er bod o leiaf un wedi 
cael ei ddefnyddio i helpu entrepreneur ifanc i 
ddechrau ei busnes ar-lein ei hun.

DATRIS: CRYNODEB O 2020 Defnyddiwyd arian o'r prosiect hefyd i 
brynu offer TG ar gyfer HaverHub, menter 
gymdeithasol yn Hwlffordd, sy'n cefnogi ac yn 
hyrwyddo grwpiau cymunedol o bob cwr o Sir 
Benfro. Drwy gyngor a darparu cyfarpar y mae 
mawr ei angen, mae Prosiect DATRIS wedi 
helpu HaverHub i sefydlu ei hun. Y gobaith 
yw y bydd y ddau brosiect yn parhau i weithio 
gyda'i gilydd yn y dyfodol. 

Yn ogystal â hyn, defnyddiwyd cyllid gan 
y Prosiect DigiBus i brynu offer a darparu 
hyfforddiant TG i'r rhai na fyddent fel arall 
wedi cael mynediad iddo. Diolch i gefnogaeth 
prosiect WEFO, bydd DATRIS yn parhau i 
ddarparu cyfleusterau a darparu hyfforddiant.

Yn ogystal, prynwyd offer symudol hefyd er 
mwyn gallu defnyddio'r DigiBus ei hun fel 
cyfleuster hyfforddi, er y rhagwelir y bydd 
llawer o'r hyfforddiant yn cael ei ddarparu 
mewn lleoliad canolog, hygyrch. 

Treftadaeth 
Bu’n wir o’r cychwyn bod llawer o'r prosiectau 
o fewn PLANED yn cefnogi ei gilydd, ac eleni 
rydym wedi gallu cydweithio fwy nag erioed o'r 
blaen. Bob blwyddyn mae'r Prosiect Treftadaeth 
a Thwristiaeth yn gweithio gydag Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 
(APCAP) i gynhyrchu Diwrnod Archaeoleg. 
Ar y diwrnod mae arbenigwyr ac aelodau 
grwpiau treftadaeth lleol yn cyfarfod ac yn 
trafod canfyddiadau archaeolegol o'r 12 mis 
blaenorol. Fel arfer mae hyn yn digwydd yng 
Ngholeg Sir Benfro ond eleni fe'i datblygwyd yn 
ddigwyddiad rhithwir ar-lein.

Ymdriniwyd ag agwedd archaeoleg y digwyddiad 
gan PLANED ac APCAP, ond ymdriniwyd â'r 
agwedd rithwir, a oedd yn sail i'r cyflwyniadau 
a wnaed ar y diwrnod, gan Brosiect DATRIS. 
Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr ond y budd 
hirdymor gwirioneddol yw'r gwersi a ddysgwyd 
wrth ddatblygu a chynnal digwyddiad ar-lein. 

Amgueddfa Genedlaethol 

Cymru
Yn 2019 gweithiodd Prosiect DATRIS gydag 
Amgueddfa Cymru, ochr yn ochr â phobl 
ifanc o Goleg Sir Benfro i greu ffilm am 
gloddio a gwaith cadwraeth ar gerbyd rhyfel 
o'r Oes Haearn a ganfuwyd yn Ne Sir Benfro. 

Darparodd yr Amgueddfa Genedlaethol Arian 
Treftadaeth y Loteri i wneud y gwaith cloddio 
wrth hefyd ymgysylltu â grwpiau cymunedol 
lleol. Y cynllun gwreiddiol oedd cwblhau rhan 
ymgysylltu'r prosiect drwy gomisiynu drama 
i'w hysgrifennu a'i pherfformio gan grŵp theatr 
lleol. Fodd bynnag, roedd y sefyllfa'r cyfnod clo 
yn golygu nad oedd modd bwrw ymlaen. Hyd 
yn oed gydag estyniad i'r prosiect a ddarparwyd 
gan Gronfa'r Loteri, teimlai'r amgueddfa 
na fyddent yn gallu cyflawni'r cynllun 
gwreiddiol ar gyfer ymgysylltu â'r gymuned. 

Canfu Prosiect DATRIS ei hun mewn sefyllfa 
unigryw i allu cynnig help. Gan weithio ochr yn 
ochr ag Amgueddfa Cymru, roedd DATRIS yn 
gallu creu arddangosfa rithwir ac mae wedi bod 
yn gweithio ochr yn ochr â grwpiau treftadaeth 
ac ysgolion lleol fel rhan o'r datblygiad. 

John Ewart
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Mae CWBR bellach yn cwblhau ei becynnau cymorth, templedi 
ac adnoddau defnyddiol y mae mawr eu hangen i bawb eu defnyddio

Bydd un o'r rhain yn galluogi cymunedau i greu eu cynllun llesiant eu hunain 
sy'n canolbwyntio ar y 7 nod llesiant

Dolenni defnyddiol:
https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/

https://www.pembrokeshire.gov.uk/public-services-board/well-being-plan



Lansio Cyfeiriadur Newydd Ar Gyfer 
Gwasanaethau Gofal A Chymorth Annibynnol 
Bychain 
 

Mae prosiect Catalyddion Gofal, a gefnogir gan CGGSB, PLANED a Chyngor Sir Penfro, wedi 
lansio cyfeiriadur newydd sy’n arddangos amrediad cynyddol o ddarparwyr gwasanaethau gofal 
a chymorth annibynnol bychain yn Sir Benfro.

Nod y fenter gyffrous hon yw cynnig dewis gwell o wasanaethau lleol a phersonoledig i bobl y 
mae angen ychydig help arnynt i fyw eu bywyd oherwydd eu hoedran, salwch neu anabledd.  
Caiff yr holl wasanaethau eu rhedeg gan bobl leol ar raddfa fach, a gallant helpu gydag 
unrhyw beth o ofal personol neu help yn y cartref, i fanteisio ar weithgareddau cymunedol a 
chanlyn hobïau.  Mae’r ffaith eu bod yn fach yn golygu y gallant gynnig yr amser a’r cysondeb 
i feithrin perthnasoedd a dealltwriaeth go iawn gyda’r bobl y maent yn eu cynorthwyo.

Mae’r holl ddarparwyr yn y cyfeiriadur wedi ymrwymo i safon ansawdd a rennir ac maent wedi 
cael cymorth arbenigol gan raglen Catalyddion Gofal.

I weld y cyfeiriadur ac i gael gwybod mwy, trowch at:  
www.planed.org.uk/catalysts-for-care-directory-of-care-and-support-services-in-pembrokeshire/  

Os ydych chi’n teimlo’n angerddol am helpu eraill ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn sefydlu 
eich gwasanaeth gofal neu gymorth eich hun, cysylltwch â: lee.james@planed.org.uk / 07535 
810003, neu trowch at:  www.planed.org.uk/projects/catalysts-for-care/  

Ariannir Catalyddion Gofal trwy raglen LEADER a darparir arian cyfatebol 
gan Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

WOULD YOU LIKE TO  
WOULD YOU LIKE TO  

WORK FOR YOURSELF?
WORK FOR YOURSELF?

ARE YOU PASSIONATE ABOUT HELPING PEOPLE IN YOUR COMMUNITY?

Pembrokeshire’s Catalysts for Care project offers

Visit: planed.org.uk/projects/catalysts-for-care/

lee.james@planed.org.uk/07535 810003

FREE  1-1  SUPPORT
to set up your own care / support enterprise

Lee James

Roedd PLANED yn ddigon ffodus i gael 
ei gynnwys ar raglen BBC Radio Wales 
yr wythnos ddiwethaf pan recordiodd 
y Prif Weithredwr, Iwan Thomas, 
bodlediad arbennig fel rhan o’r sioe 
Country Focus, a gafodd ei darlledu ar 
ddydd Sul 9 Tachwedd.

Dechreuodd PLANED ymgyrch Hoff Deithiau 
Cerdded Cyfnod Clo Lleol yn gynharach yn 
y flwyddyn gyda’r nod o gael pobl allan yn 
yr awyr agored yn eu hardal leol. Roedd 
yr ymgyrch yn hynod lwyddiannus gyda 
nifer o bobl leol yn rhannu eu profiadau eu 
hunain drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol 
PLANED ac yn darganfod buddion cerdded.

Yn ystod yr ail gyfnod clo byr diweddar, 
recordiodd Iwan un o’i hoff deithiau 
cerdded o amgylch Dyffryn Tywi ger pentref 
Porth-y-rhyd, lle arweiniodd gwrandawyr o 
amgylch y llwybrau natur a llwybrau seiclo, 
yn ymdroelli heibio’r afon tuag at y Gerddi 
Botaneg arbennig ac yn recordio synau 
amgylchol hyfryd ar hyd y ffordd. 

Teitl pennod y rhaglen sydd wedi ei 
chyflwyno gan Caroline Evans yw Balancing 
Game Shoots and Keep Walking a gallwch 
ei lawrlwytho drwy iPlayer y BBC 

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/
m000p6rg

Os ydych eisiau mynd yn syth at ran Iwan, 
ewch ymlaen i 24 munud.

Mae Nodweddion PLANED Yn Cerdded 
Ar BBC Radio Wales



Ffotograffiaeth gan Sophie 

Cystadleuaeth i Lywio Dyfodol 
Twristiaeth Cymru

TU-

Mae cystadleuaeth Next Tourism 
Generation yn agored i fyfyrwyr sydd 
wedi cofrestru yng Nghymru ar gyrsiau 
sydd â chydran yn ymwneud â 
thwristiaeth neu letygarwch AC i bobl 
ifanc sy'n gweithio yn y diwydiant gan 
gynnwys pobl rhwng 16 a 25 oed sydd ar 
ffyrlo neu sydd wedi cael eu diswyddo yn 
ddiweddar. 
 
Mae pedwar categori, a dylai cystadleuwyr 
gyfeirio at un maes yn eu hymateb: 
 
å   Y Diwydiant twristiaeth a seilwaith 
ç  Offer a thechnoleg ddigidol 
å  Yr amgylchedd ac ecoleg 
ç  Cymunedau lleol 

 

Sut olwg ddylai fod ar ddyfodol twristiaeth yng Nghymru?   
Pa sgiliau a hyfforddiant fydd eu hangen ar y genhedlaeth 
nesaf o weithwyr proffesiynol ym maes twristiaeth i 
gefnogi'r datblygiad cynaliadwy hwn?  
Os wyt ti’n gallu ateb y cwestiynau  
hyn fe allet ti fod yn enillydd yn 2021!

I gystadlu, rhaid i ymgeiswyr ddarparu Ymateb 
Digidol i'r cwestiwn (e.e. fideo, cyflwyniad 
PowerPoint, gwefan neu ap neu rywbeth arall) a 
chwblhau Ffurflen Gais ar -lein fer gan gynnwys 
crynodeb 250 gair o'u Hymateb Digidol. Gall 
ymatebion fod yn Saesneg neu yn Gymraeg. 
 
Gallai cystadlu yn y gystadleuaeth hon fod yn gyfle i 
ti ddangos dy wybodaeth, sgiliau, creadigrwydd a 
gyriant, ac ennill £250. Bydd enillwyr hefyd yn cael 
cyfle i fynychu symposiwm sgiliau twristiaeth a 
seremoni wobrwyo, a'r cyfle i gael eu cydnabod gan 
y prif gyflogwyr. 
 
Mae mwy o fanylion, gan gynnwys telerau ac 
amodau llawn a'r Ffurflen Gais i'w gweld yma:   
https://nexttourismgeneration.eu/event/ntgwales2021/ 
 
https://nexttourismgeneration.eu/event/ntg2021-cymraeg/ 
 
 

Wyt ti'n chwilio am  

yrfa mewn twristiaeth, 

lletygarwch neu 

ddigwyddiadau? 

Wyt ti eisiau ennill £250?

#NTG2021  #NTG2021  #NTG2021  #NTG2021  #NTG2021  #NTG2021

cardiff met link

Mae’r prosiect Next Tourism Generation (NTG) 
sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Metropolitan 
Caerdydd mewn cydweithrediad â Tourism Society 
Cymru a PLANED yn gwahodd myfyrwyr o golegau 
a phrifysgolion yn ogystal â gweithwyr proffesiynol 
ifanc (gan gynnwys y rheini sydd ar ffyrlo ac a 
ddiswyddwyd yn ddiweddar oherwydd Covid) gan 
fusnesau twristiaeth a lletygarwch i gystadlu mewn 
cystadleuaeth unigryw. Gwahoddir ymgeiswyr 
i gynnig eu syniadau gorau ar sut y dylai dyfodol 
twristiaeth a lletygarwch edrych yng Nghymru 
a beth yw’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol 
i ddarparu datblygiad twristiaeth gynaliadwy. 

Mae ymchwil a wnaed gan y prosiect NTG wedi dangos 
tystiolaeth o’r galw am well cydweithredu rhwng addysgwyr, 
darparwyr hyfforddiant a’r diwydiant. Hefyd mae angen 
mynd i’r afael â bylchau sgiliau digidol a chynaliadwyedd 
yn y diwydiant twristiaeth a lletygarwch. Mae’r uwchsgilio 
hwn yn bwysicach nag erioed i helpu i sicrhau bod 
y diwydiannau yn gallu adfer yn wydn o effeithiau’r 
pandemig. Nod y gystadleuaeth felly yw dod â myfyrwyr, 
gweithwyr proffesiynol ifanc a chynrychiolwyr blaenllaw’r 
diwydiant ynghyd i ragweld dyfodol cadarnhaol, nodi arfer 
gorau wrth ddysgu a dathlu llwybrau gyrfa yn y diwydiant.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau addysg 
bellach ac addysg uwch sydd â phynciau yn ymwneud 
â thwristiaeth a theithio, lletygarwch, digwyddiadau, 
treftadaeth, a bwyd a diod yn ogystal â gweithwyr 
proffesiynol ifanc (16 i 25 oed) gyflwyno eu gwybodaeth 
a’u syniadau arloesol i feirniaid arbenigol. Bydd pob cais 
yn derbyn adborth adeiladol gan feirniad a fydd yn fuddiol 
i’w ddatblygiad proffesiynol yn y dyfodol. Bydd enillwyr ar 
gyfer y pedwar categori noddedig ac enillydd drwyddi draw. 
Bydd pob enillydd categori yn ennill £250 yn ogystal â chyfle 
i ymuno â symposiwm rhithwir twristiaeth a lletygarwch 
cenedlaethol a fydd yn rhoi cyfle i rwydweithio gyda’r prif 
gyflogwyr ac yna seremoni wobrwyo yng Ngwanwyn 2021.

Y pedwar categori gwobr yw:

(1) Y Diwydiant twristiaeth a seilwaith

(2) Offer a thechnoleg ddigidol

(3) Yr amgylchedd ac ecoleg

(4) Cymunedau lleol

Mae’r gystadleuaeth ar flaen y gad gan y bydd 
cystadleuwyr yn darparu cyflwyniad digidol fel fideo, 
cyflwyniad PowerPoint, gwefan neu ap. Hefyd, dyma’r 
unig gystadleuaeth twristiaeth a lletygarwch yn y DU 
sy’n annog ceisiadau yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg. 

Mae’r gystadleuaeth yn cau ar Fawrth 10 2021.

Gellir dod o hyd i ffurflen gais a chanllawiau gan gynnwys 
y meini prawf beirniadu yma:

https://nexttourismgeneration.eu/event/ntgwales2021/

https://nexttourismgeneration.eu/event/ntg2021-
cymraeg/

Pwysleisiodd Louise Dixey, Cydlynydd Datblygu Prosiect 
NTG, “Mae’r gystadleuaeth hon yn taflu goleuni ar bobl 
ifanc a’u dyheadau i ddarparu gweledigaethau cadarnhaol 
o ddyfodol twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru. Mae’n 
rhoi cyfle i ymgeiswyr arddangos eu hysbrydoliaeth a’u 
sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol.”

Amlygodd John Walsh-Heron, Cadeirydd Tourism Society 
Cymru, “Mae’r gystadleuaeth hon yn cefnogi ein nodau yng 
Nghymru i ddod â sectorau twristiaeth ynghyd i rwydweithio 
a datblygu arfer gorau, cefnogi dysgu ac annog dealltwriaeth 
o dwristiaeth gynaliadwy. Heddiw mae gan bobl ifanc 
fewnwelediad unigryw o’r byd o’u cwmpas a gallant fod 
yn arloesol yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol gan ddangos 
ffyrdd newydd y gallwn agor ein cynnig lletygarwch.”

Pwysleisiodd Iwan Thomas, Prif Swyddog Gweithredol 
PLANED, “Er y bydd y gystadleuaeth yn gorffen gyda 
symposiwm mentora rhithwir gwych dan arweiniad diwydiant 
arbenigol ar gyfer cyfranogwyr yn ogystal â seremoni 
wobrwyo yn y Gwanwyn, mae’r gystadleuaeth fel y mae 
PLANED yn ei deall hi, yn sail i rôl y sector mewn cymunedau 
ledled Cymru. Ni ellir tanbrisio rhyng-ddibyniaeth busnesau 
o fewn y sector, a’r effaith economaidd-gymdeithasol 
ehangach y maent yn ei chael ar gymunedau, yn enwedig 
ein cymunedau gwledig ac arfordirol. Mae PLANED yn 
gefnogol i hyrwyddo arloesedd ymhlith y genhedlaeth 
nesaf o arweinwyr a llysgenhadon y sector i integreiddio 
a chefnogi’r dull cydlynol hwnnw ymhellach ar draws 
busnesau mawr a bach; cymunedau, gwledig a threfol.”

Dyma’r 2il Gystadleuaeth Next Tourism Generation yng 
Nghymru. Y prif enillydd yn 2020 oedd Evan Davies, 
myfyriwr o Goleg Sir Benfro sy’n anelu i fod yn Gogydd. 
Dywedodd Evan, “Roedd y gystadleuaeth hon yn gyfle 
gwych i gynorthwyo yn fy nhyfiant personol a hyrwyddo 
fy ngyrfa ym maes lletygarwch. Mae’n hanfodol datblygu 
a meithrin gyrfaoedd ym maes lletygarwch oherwydd 
gall dysgu crefft newydd ehangu gorwelion. ”Amlygodd 
enillydd arall yn 2020, Jenna O’Brien o Goleg Menai, 
“Mae’r gystadleuaeth hon wedi rhoi cyfle i mi fynegi fy 
angerdd a brwdfrydedd dros warchod amgylchedd, 
diwylliant ac iaith fy ardal, yn ogystal â fy helpu i sylweddoli 
pa faes twristiaeth gynaliadwy yr hoffwn ei ddilyn.”

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Louise Dixey, Cydlynydd Datblygu Prosiect NTG 
E-bost: LDixey@Cardiffmet.ac.uk

Stuart Berry, Cydlynydd Diwylliannol PLANED 
E-bost: Stuart.Berry@Planed.org.uk



Croeso i Sparkle Pembrokeshire, 
menter newydd hwyliog a ffansi PLANED 
yn Arberth, yn annog pobl ledled y sir i 
ddod ag ysbryd y Nadolig i ysgafnu ar y 
cyfnod tywyll hwn.

O Amroth i Abereiddi, o Ystangbwll i 
Dŷ Ddewi, o Aberdaugleddau i Draeth 
Marloes, rydym i gyd yn adnabod rhywun 
yn ein cymuned leol sy’n mynd un cam 
ymhellach, yn wir ychydig bach yn wallgof 
efallai, yn addurno’r tu allan i’w tŷ wrth i 
dymor yr ŵyl nesáu.

Rydych chi’n gwybod y math o beth 
rydyn ni’n ei olygu: sîn Muppet gerddorol 
yn yr ardd flaen efallai, neu Siôn Corn 
pwmpiadwy maint balŵn aer poeth. 
Efallai y bydd ceirw trydan enfawr yn 
dringo ar draws y to neu hyd yn oed grŵp 
o gorachod gardd robotig yn siarad pum 
iaith ac yn gweini mins peis gyda the 
poeth i bobl sy’n mynd heibio. Wrth gwrs, 
mae digon o oleuadau bob amser i wneud 
y sioe’n weladwy o’r gofod a chodi calon 
pawb, gan gynnwys perchnogion y tai eu 
hunain… wel, o leiaf nes i’w bil trydan 
gyrraedd.

Eleni, mae ‘Sparkle Pembrokeshire’ yn 
mynd â’r gystadleuaeth i lefel hollol 
newydd. Anghofiwch am y tŷ mwyaf 
llachar yn y dref. Mae ein cystadleuaeth 
ni yn un rhyng-gymunedol i ddod o hyd i’r 
‘Dref fwyaf Llachar yn y Sir’.

Eglurodd y Prif Sparkle Sprinkler PLANED, 
“Meddyliwch am gystadleuaeth Tref yn 
ei Blodau, ond yn ystod y Nadolig, gyda 
goleuadau ac arddangosfeydd Nadolig 
a dim beirniaid na gwobrau, dim ond y 
balchder o fod y ‘Dref Fwyaf Llachar yn Sir 
Benfro’. Rydym wir eisiau helpu i rannu’r 
mwynhad y mae cymunedau’n ei greu yr 
adeg hon o’r flwyddyn, hyd yn oed yn ystod 
y cyfnod heriol hwn. Mae’r gystadleuaeth 
hon yn gyfle gwych i ddangos eich tref 
a rhannu eich ysbryd Nadoligaidd gyda 
gweddill y sir.”

Mae Sparkle Pembrokeshire yn 
annog pawb i bostio lluniau o’u cartrefi, 
busnesau, canolfannau cymunedol neu 
drefi addurnedig.

Bydd pawb yn cael cyfle i bleidleisio ar 
eu hoff arddangosfa dref cyn i un gael ei 
choroni fel yr un ‘Fwyaf Llachar’

Ychwanegodd Prif Swyddog Gweithredol 
PLANED, Iwan Thomas, ei fod “Wrth ei 
fodd bod PLANED yn medru cefnogi’r 
fenter hon fel rhan o’n hymrwymiad i 
gymunedau Sir Benfro.”

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am 
‘Sparkle Pembrokeshire’ drwy ddilyn eu 
tudalen Facebook @SparklePembs

Dathlu PLANED 
Sir Benfro Llachar



Swyddog Cyllid 

Gan gefnogi’r Uwch Swyddog Cyllid ac Adnoddau 
Dynol, rydym yn chwilio am Swyddog Cyllid trefnus 

sy’n canolbwyntio ar ddatrysiadau i weithio o fewn tîm 
bach i gyflawni ar draws pob elfen o gyllid ac adrodd.

 
Byddwch yn helpu gyda rheolaeth ariannol dda o 
bob agwedd ar y busnes ac yn gyfrifol am gofnodi 
ac adalw manylion ariannol, gan gynnwys cadw 

cofnodion ariannol, prosesu taliadau, anfonebau, trin 
arian parod a hawliadau prosiect.

Mae’r rhaglen LEADER yn rhan o Raglen Datblygu 
Gwledig (RDP) - Cymunedau Gwledig Llywodraeth 

Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru 
a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 

Gwledig (EAFRD). 

Fel rhan o’n proses recriwtio, mae’n ofynnol eich bod 
yn cwblhau ffurflen gais cyflogaeth y cwmni. Dyddiad 

cau i dderbyn ffurflenni cais wedi’u llenwi – dydd 
Gwener 18fed Rhagfyr 2020.

Noder, oherwydd cyfyngiadau Covid19, bydd y broses 
gyfweld yn cael ei chynnal ar-lein.   

Bydd cyfweliadau ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus yn 
cael eu cynnal ar 7 ac 8 Ionawr 2021.

Math o Swydd: Rhan-amser, Contract

Cyflog: £25,000 pro rata

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i:
https://www.planed.org.uk/news/2020/11/30/planed-

are-hiring-for-two-key-roles/

Swyddog Prosiect LEADER 

Yn ogystal, rydym yn chwilio am Swyddog Prosiect 
deinamig a threfnus i ymuno â thîm LEADER.  

Byddwch yn gyfathrebwr ardderchog gyda llygad 
craff am fanylder o fewn tîm cyflym ac yn frwd dros 

ddatblygu cymunedau. 

Byddwch yn helpu ac yn arwain prosiectau newydd 
a phresennol a gefnogir drwy gynllun LEADER 

Arwain Sir Benfro (ASB) ac yn cefnogi’r gwaith o 
reoli prosiectau newydd a phosibl a phrosiectau sy’n 
bodoli eisoes i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni o 
fewn amserlenni a chyllidebau y cytunwyd arnynt.  

Mae’r rhaglen LEADER yn rhan o Raglen Datblygu 
Gwledig (RDP) - Cymunedau Gwledig Llywodraeth 

Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru 
a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 

Gwledig (EAFRD).  

Fel rhan o’n proses recriwtio, mae’n ofynnol eich bod 
yn cwblhau ffurflen gais cyflogaeth y cwmni. Dyddiad 

cau i dderbyn ffurflenni cais wedi’u llenwi – dydd 
Gwener 18fed Rhagfyr 2020.

Noder, oherwydd cyfyngiadau Covid19, bydd y broses 
gyfweld yn cael ei chynnal ar-lein.   

Bydd cyfweliadau ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus 
yn cael eu cynnal ar 7 ac 8 Ionawr 2021.

Math o Swydd: Rhan-amser, Contract

Cyflog: £25,000.00 pro rata

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i:
https://www.planed.org.uk/news/2020/11/30/planed-

are-hiring-for-two-key-roles/

Astudiaeth Achos Prosiect LEADER
LLWYBRAU YSBRYDOLEDIG       

Medi 2016

Ymgeisydd - Oriel VC
Cyllideb y prosiect - Cyfanswm o £14,700 y mae £10,200 ohono'n LEADER

Crynodeb o'r Prosiect

Nod yr Oriel VC yw mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, gan helpu cyn-filwyr y 
lluoedd arfog a'r rhai yn y gymuned ehangach drwy eu hannog i gymryd rhan mewn amrywiaeth o bro-
siectau celf.

"Rydym yn credu'n angerddol y gall celf a diwylliant wella iechyd, llesiant ac ansawdd bywyd cyffredinol." 

Nod y prosiect hwn yw agor llwybrau rhwng gwahanol genedlaethau ymhlith cyfoedion sy'n teimlo eu bod 
wedi'u hallgáu'n gymdeithasol a chyflwyno pobl i asiantaethau eraill a allai fynd i'r afael â'u pryderon penodol.  

Canlyniadau'r Prosiect

Gweithiodd y prosiect hwn ledled Sir Benfro mewn cartrefi gofal preswyl, tai gwarchod a lleoliadau allgymorth 
eraill o Grymych, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Doc Penfro, Saundersfoot, Neyland, ac Abergwaun.  Galluo-
godd cyfres o weithdai lle daeth pobl at ei gilydd yn gymdeithasol, y mae gan lawer ohonynt anghenion 
cymhleth, gan gynnwys PTSD, dibyniaethau a materion iechyd meddwl. Roedd gan y sesiynau therapiwtig 
agweddau creadigol a chymdeithasol, ac roeddent hefyd yn cyflwyno ac yn cyfeirio buddiolwyr at rwydwaith 
ehangach o asiantaethau cymorth.  Yn dilyn teithiau cerdded tirwedd, sgyrsiau, a hyd yn oed gweithdai cer-
fluniol, gorffennodd gydag arddangosfeydd ym mhob lleoliad gan arwain at arddangosfa derfynol yn yr Oriel 
VC yn Hwlffordd. Mae'r Oriel VC yn parhau â'i gwaith hanfodol gyda chyn-filwyr, pobl hŷn, plant, ac unrhyw 
un sy'n teimlo bod angen amser arnynt i gymdeithasu a mynegi eu hunain drwy gelf.  Symudodd y gweithdai 
ar-lein mewn ymateb i argyfwng Covid-19 ac maent yn agored i unrhyw un yn Sir Benfro.

Gwersi a Ddysgwyd

Mae adroddiad y seicolegydd ynglŷn â'r prosiect Llwybrau Ysbrydoledig yn nodi bod hyder cyfranogwyr wedi 
adeiladu drwy gydol y sesiynau yr oeddent yn eu mynychu, nid yn unig yn y gwaith celf a gynhyrchwyd 
ganddynt ond hefyd ynddynt eu hunain, sy'n tynnu sylw at effaith gadarnhaol y gweithdai. Roedd cyfranog-
wyr yn gallu archwilio gwahanol fathau o gelf a chael cyfle i fynegi eu teimladau drwy eu gwaith celf, sy'n 
fath cydnabyddedig o therapi, yn enwedig os yw person yn delio â materion iechyd meddwl. Ceisiodd y pros-
iect hwn ymgysylltu ag oedolion hŷn a oedd yn teimlo eu bod yn cael eu heithrio'n gymdeithasol a rhoddodd 
y gweithdai gyfle i'r cyfranogwyr gymdeithasu a datblygu sgiliau newydd a oedd yn gwella llesiant cyffredinol 
y cyfranogwyr. 



Ar ddydd Sadwrn 7 Tachwedd, 
cynhaliwyd 18fed digwyddiad 
blynyddol Diwrnod Archaeoleg Parc 
Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro 
ar ffurf rithiol, dan arweiniad 
Archaeolegydd Cymunedol 
y Parc Cenedlaethol, Tomos 
Jones, a Stuart Berry, Cydlynydd 
Diwylliannol yn PLANED.

Cynhaliodd y digwyddiad ffrwd fideo fyw 
ar y Sianel YouTube Diwrnod Archaeoleg 
yn cynnwys cyfres o fideos a recordiwyd 
ymlaen llaw. Roedd y digwyddiad hwn 
yn boblogaidd iawn gyda gwylwyr ar 
un adeg yn cyrraedd hyd at 180, gan 
gyfrannu at gyfanswm o dros 3,000 
o ymweliadau i’r sianel ar gyfer yr 
holl fideos cysylltiedig â’r digwyddiad 
hwnnw.

Dywedodd Stuart Berry, a weithiodd 
gyda’r Parc Cenedlaethol i drefnu’r 
digwyddiad “O ganlyniad i’r pandemig 
Coronafeirws, gwnaethom y 
penderfyniad i ddigwyddiad eleni gael 
ei wneud yn ddigidol yn eithaf buan yn 
y broses gynllunio, ac yn sgil cyfnod 
o gyfyngiadau mewn grym ar adeg y 
digwyddiad, mae’r penderfyniad hwn 
bellach yn ymddangos yn gall iawn.”

Canolbwyntiodd sesiwn y bore ar 
nifer o faterion sy’n cael dylanwad 
ar y sector treftadaeth ar hyn o bryd, 
gan gynnwys COVID-19, ac roedd yn 
cynnwys cyfraniadau gan Kathryn Laws 
o’r Cyngor Archaeoleg Prydeinig yng 
Nghymru, Cydlynydd DATRIS PLANED, 
John Ewart, Rhowan Alleyne o Barc 
Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, a’r 
Hanesydd Dr Simon Hancock, curadur 
Amgueddfa Hwlffordd.

Yn ystod yr egwyl ginio, roedd gwylwyr 
yn gallu mynd ‘am dro rhithiol’ o amgylch 
Foel Drygarn, bryncyn o’r Oes Haearn 
ger Crymych yng ngogledd Sir Benfro, 
gyda thair carnedd fawr yn dyddio’n ôl 
i’r Oes Efydd ar ben y gaer. Yn y ffilm, 
darparodd yr Archaeolegydd Cymunedol 
Tomos Jones y cefndir archaeolegol i’r 
safle tra dychmygodd y Storïwr Carol 
Pearce fywyd a phrofiad posib y rhai 
oedd yn byw ar y safle yn ystod yr Oes 
Haearn.

Canolbwyntiodd sesiwn y prynhawn 
ar ymchwil archaeolegol cyfredol a 
phrosiectau yn Sir Benfro.  Cafodd tair 
sgwrs oedd wedi’u recordio ymlaen llaw 
eu cyflwyno gan yr Uwch Ymchwilydd 
Awyrol yn y Comisiwn Brenhinol, Dr Toby 
Driver, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth 

Archaeolegol Dyfed, Ken Murphy, Seán 
Vicary a Steve Knight o Tinder Farm, 
ac Athro Cynhanes Prydeinig Diweddar 
yng Ngholeg Prifysgol Llundain, Mike 
Parker-Pearson.

Roedd cyfle ar ddiwedd pob sesiwn am 
sesiwn Holi ac Ateb gyda chyflwynwyr 
pan oedd gwylwyr yn gallu rhyngweithio, 
gwneud sylwadau a thrafod y materion 
a godwyd yn fwy manwl.

Roedd yr Archaeolegydd Cymunedol, 
Tomos Jones wrth ei fodd â 
digwyddiadau’r dydd gan ddweud 
Roeddwn yn hapus ein bod wedi 
gallu cynnal y Diwrnod Archaeoleg. 
Er heriau COFID-19, ddaru ni lwyddo 
i ehangu'r diwrnod i gynnwys pobl o 
bosib fase ddim wedi gallu ymgysylltu 
hefo’r digwyddiad. Mae’n anodd 
goramcangyfrif yr ymdrech sydd wedi 
mynd i mewn i’r digwyddiad flwyddyn 
yma. Hoffwn ddiolch i bawb ddaru 
gyfrannu, gan gynnwys cydweithwyr 
o’r Parc Cenedlaethol ag PLANED. Mae’r 
adborth rydan wedi derbyn hyd hyn 
yn awgrymu ddyle rhai o’r agweddau 
ddaru ni mabwysiadu flwyddyn yma, 
gael eu mabwysiadu yn y dyfodol. Mewn 
blwyddyn o bethau negyddol, mae hwn 
yn amlwg yn un o’r pethau cadarnhaol.’

Roedd John Ewart o PLANED a 
weithiodd yn galed i greu’r digwyddiad 
ar-lein wrth ei fodd gyda’r digwyddiad 
rhithiol a dywedodd “Cefais fy mhlesio’n 
arw gan y digwyddiad; llifodd yn well 
o lawer nag oeddwn wedi ei ddisgwyl.  
Gweithiodd yr holl dîm gyda’i gilydd i’w 
wneud yn ddigwyddiad llwyddiannus, 
hwyliog a rhyngweithiol.”

Ychwanegodd Stuart Berry “Mae 
llawer o waith wedi mynd i sicrhau’r 
digwyddiad hwn; gan nad oedd neb o’r 
tîm wedi gwneud unrhyw beth fel hyn 
o’r blaen gan olygu ein bod oll wedi 
dysgu llawer. Mae’r ffigyrau gwylio a’r 
adborth cadarnhaol hyd yma wedi bod 
yn galonogol iawn- byddwn yn sicr 
yn hoffi meddwl am ffyrdd y gallwn 
gynnal digwyddiadau ‘ffrydio byw’ hyd 
yn oed pan fyddwn ni’n dychwelyd i’r 
awditoriwm ar ôl COVID, gan weithio 
ochr yn ochr â Tomos, Stuart a John oedd 
Sophie Jenkins PLANED ar y diwrnod. 
Sophie hefyd oedd y sbardun tu ôl i daith 
gerdded rithiol Foel Drygarn, a grëwyd 
fel rhan o’i phrosiect ‘Ein Cymdogaeth 
Werin – Preseli Heartlands’.”

Mae’r cyflwyniadau a’r ffrwd fyw yn 
dal i fod ar gael i’w gwylio ar y Sianel 
Diwrnod Archaeoleg:

https://www.youtube.com/channel/
UCmyDlzMF-5-pTebMDX8GoYQ

Nid oedd unrhyw gost ar gyfer y 
digwyddiad ar-lein ond anogir unrhyw un 
sydd eisiau cyfrannu at Ymddiriedolaeth 
y Parc Cenedlaethol wneud hynny drwy 
eu gwefan:

https://pembrokeshirecoast.enthuse.
com/donate#! /

Gofynnir i unrhyw un a fynychodd ar 
y diwrnod lenwi ffurflen werthuso er 
mwyn creu adborth i wella digwyddiadau 
a gweithgareddau ar gyfer y dyfodol.

Adborth Cymraeg https://arcg.
is/0PzOKm Adborth Saesneg https://
arcg.is/1HOmj9

Mae Archaeoleg Rithwir yn 
Llwyddiant Mawr

• Da iawn. Roedd wedi'i drefnu'n dda ac yn gwneud defnydd da o'r dechnoleg. 
Roeddwn wrth fy modd yn cael sgyrsiau wedi'u ffilmio ar leoliad. Diolch am eich holl waith caled

• Rwyf wrth fy modd bod y digwyddiad hwn wedi digwydd ac er i mi fethu'r arddangosfeydd a'r cyfle i gwrdd 
â hen ffrindiau mewn rhai ffyrdd roedd yn well gennyf yr hyblygrwydd i wrando pan oedd yn addas i mi.  

Os yw'n bosibl, efallai yr hoffwn wrando ar rai sesiynau eto.

• Byddai'n well gen i weld yr hen Ddyddiau Archaeoleg o hyd gan eu bod wedi bod yn un o uchafbwyntiau fy 
mlwyddyn am gyfnod hir. Ond o ystyried nad oeddwn erioed wedi disgwyl ei weld o gwbl yn ystod y flwyddyn 

ryfedd hon, rwy'n hynod falch. Diolch i bawb sydd wedi gweithio mor galed i wneud iddo ddigwydd.

• Parhewch i gynnal y digwyddiad fel hyn. Drwy wneud hwn yn ddiwrnod ar-lein, rydych yn lleihau 
ôl-troed carbon y digwyddiad. Roeddwn wrth fy modd nad oedd angen gyrru i Hwlffordd, na gwasgu i mewn i 

leolaid eithaf trymaidd ac anghyfforddus. Mae hefyd mor dda gallu gwylio eto ac 
argymell y trafodaethau i bobl eraill.

• Llongyfarchiadau mawr am lwyddo i roi'r digwyddiad at ei gilydd eleni. Da iawn!

“ 

“ 

Sylwadau Gwylwyr 



Mae Grŵp Facebook newydd wedi’i greu 
fel lle i gymunedau’r Preseli rannu eu 
treftadaeth a’u diwylliant unigryw dros 
fisoedd y Gaeaf. 

Gyda chyfyngiadau yn dal i rwystro gweithgaredd 
prosiect wyneb yn wyneb, mae prosiect Ein 
Cymdogaeth Werin yn gobeithio y bydd hyn yn 
rhoi lle cymdeithasol i’r cymunedau rannu yn eu 
hanes arbennig.

Gwahoddir aelodau i rannu ffotograffau, ffilmiau, 
straeon, atgofion ac unrhyw beth sy’n gysylltiedig 
â bywyd yn rhanbarth Preseli o’r gorffennol a’r 
presennol. 

Bob wythnos bydd thema neu ysgogiad gwahanol 
i’ch helpu chi i rannu’ch cynnwys diddorol.

Bydd y grŵp hwn yn cael ei reoleiddio gan y 
Swyddog Prosiect, Sophie Jenkins, a fydd hefyd 
yn rhannu ei chynnwys treftadaeth Preseli ei hun 
yn ogystal â deunydd wedi’i archifo o brosiectau 
blaenorol PLANED. 

Unrhyw ymholiadau, cysylltwch â 
sophie.jenkins@planed.org.uk

Lansiad Arddangosfa Ar-Lein 
Cymunedol: PRESELI

Sophie Jenkins



TUDALEN 

Cyfwelwyd Sophie Jenkins yn ddiweddar gan Dr Erin Lloyd Jones i 
ymddangos ar gyfres newydd BBC Cymru o Weatherman Walking i'w 
dangos yng Ngwanwyn 2021. Siaradodd Sophie am yr ymdrechion 
diweddar i ddehongli treftadaeth leol Preseli, gyda phwyslais arbennig ar 
ardal Brynberian. 

Mae Sophie hefyd yn gweithio’n rhan amser fel Cydlynydd Canolfan 
Llwynihirion Brynberian, a rhan o’i rôl yw gweithio gyda gwirfoddolwyr 
cymunedol lleol i hyrwyddo’r dreftadaeth a’r diwylliant lleol anhygoel.

Mae Brynberian yn drysorfa o dreftadaeth ddiriaethol ac anghyffyrddadwy 
sy’n amrywio o safleoedd archaeolegol o ddiddordeb fel Pentre Ifan, Waun 
Mawn a Craig Rhosyfelin; traddodiadau ffermio hynafol a chymeriadau 
lleol; chwedlau fel stori Carnedd Meibion Owen a Bedd Yr Afanc; coetir 
derw hynafol Tŷ Canol sydd hefyd yn safle SSI; a llawer o feysydd diddorol 
eraill.

Yn ddiweddar, llwyddodd Sophie hefyd i sicrhau £10,000 ychwanegol o gyllid 
trwy gynllun grant 15 Munud Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i 
ariannu dehongliad ychwanegol a gŵyl gerdded yn y Gwanwyn ar gyfer 
yr ardal.

Sophie a’r
Dyn tywydd

Sophie Jenkins

Beth ydych chi’n ei wneud yn PLANED? 
Rwy'n gweithio'n rhan-amser yn PLANED, yn gweithio 15 awr yr wythnos, yn cefnogi mentrau cymunedol a chynigion 
rhannu cymunedol yn Sir Benfro. Mae llawer o'r gwaith yn gysylltiadau gyda'r nos ac ar benwythnosau gyda grwpiau 
cymunedol ac yn cefnogi darpar entrepreneuriaid cymdeithasol. Fy mhrif swydd arall yw fel Aelod Cabinet y Cyngor Sir 
dros yr Amgylchedd, y Gymraeg a Diogelu'r Cyhoedd. Fi yw Cynghorydd Sir ward Crymych ac Eglwyswrw ac ar hyn o 
bryd, cadeirydd Cyngor Cymuned Crymych.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am y gwaith a wnewch?
Rwy'n mwynhau gweld cymunedau'n cydweithio i ymgymryd â heriau a chyfleoedd newydd. Yn ystod 2020, mae hyn 
wedi dod yn bwysicach fyth gan ein bod wedi gweld effaith y pandemig yn amlygu gwerth cymorth cymunedol. Mae 
gan y cynigion rhannu cymunedol yn y sir ffordd wych o ddangos sut y gall cymunedau ddarparu gwasanaethau a 
gweithgareddau busnes. 

Beth yw’r prif heriau am eich gwaith? 
Y brif her yn fy ngwaith yw nad oes byth digon o amser i gefnogi'r holl fentrau cymunedol newydd a rhai 
sy'n datblygu. Mae'n wych bod cyrff cenedlaethol fel Canolfan Cydweithredol Cymru, DTA Cymru, Busnes Cymdeithasol 
Cymru, Sefydliad Plunkett a chyrff ymbarél eraill sy'n cynnig cymorth i gymunedau.

Pa sgil yr hoffech ei wella fwyaf? 
Hoffwn wella fy ngwybodaeth am sut mae gwefannau a systemau data awtomataidd yn gweithio. Erbyn hyn, mae 
cyfleoedd gwych i gael gwared ar ddyblygu a phrosesau gwastraffus sy'n cymryd llawer o amser, er mwyn caniatáu i 
amser gwirfoddolwyr cymunedol ganolbwyntio ar gyflawni yn hytrach na gweinyddu. Mae'n siŵr yr hyn rwyf yn ceisio 
ei ddweud yw bod arnom angen ffyrdd newydd o weithio i ganiatáu i fewnbwn cymunedol fod yn fwy cynhyrchiol ac yn 
fwy buddiol.

Pwy sy’n eich ysbrydoli?
Rwyf yn gweld pobl fel Nelson Mandela yn ysbrydoledig wrth oresgyn adfyd drwy empathi ac ymgyrchu 
di-drais. Ond mae llawer o arwyr cymunedol sy'n gwneud cymaint dros gymdeithas ac mae angen eu cydnabod 
am ysbrydoli a chefnogi eraill yn eu hardal.

Beth yw eich hoff hobïau? 
Rwy'n gweld garddio'n ffordd o ymlacio gan ei fod yn gyfle da i beidio â meddwl am waith! Mae codi arian a gwaith 
elusennol yn werth chweil ac os gallwch chi helpu eraill yna mae'n rhaid iddo fod yn dda i'r enaid.

A ydych chi’n berson boreol neu’n aderyn y nos? 
I'r rhai sy'n derbyn fy negeseuon e-bost hwyr y nos, mae'r ateb yn amlwg, ond mae mynd am dro byr yn y bore bob 
amser yn dda ar gyfer clirio'r meddwl.

Beth yw eich hoff ffilm?
Rwyf wrth fy modd â ffuglen wyddonol, felly mae ffilmiau Star Wars yn rhagorol ac 
ar hyn o bryd rwy'n mwynhau cyfres The Mandalorian.

Beth yw eich hoff fwyd? Bwyd Indiaidd
 
Sut ydych chi’n credu y byddai eich ffrindiau yn 
eich disgrifio? Penderfynol, yr optimist tragwyddol o bosibl!

Dywedwch ffaith ddiddorol amdanoch eich hun 
na chrybwyllwyd uchod...
Rwyf wedi rhedeg Marathon Llundain ddwywaith ac un diwrnod yn fuan rwy'n gobeithio gwneud am y trydydd tro!

 
 

DOD I FY ADNABOD
Bob mis rydym yn cynnwys aelod gwahanol o dîm PLANED a'r mis hwn, cyfle Cris Tomos i 
ddweud mwy wrthym amdano'i hun.

CRIS TOMOS   -    Swyddog Menter Gymunedol



PLANED PIX
Trwy’r Lens

Bydd swyddfa PLANED ar gau 
o ddydd Iau 24ain Rhagfyr

tan ddydd Llun 4ydd Ionawr 2021

Neges Nadoligaidd gan PLANED

Pan fyddwn ni yn PLANED yn meddwl am holl fanteision ein 
busnes, rydym yn meddwl am yr holl berthnasoedd a chyflawniadau 

rydym wedi eu creu dros y blynyddoedd. 

Diolch am roi'r cyfle i ni wneud yr hyn rydym yn ei fwynhau. 

Ar yr adeg arbennig hon o'r flwyddyn, rydym yn diolch i'n holl randdeiliaid, 
cydweithwyr, gwirfoddolwyr a phartneriaid sydd wedi gwneud ein swyddi'n 

haws a'n bywydau'n fwy boddhaus. 

Gadewch inni Obeithio am 2021 Iach a Llewyrchus


