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Wrth i ni ddechrau 2021, mae 
gobaith ar y gorwel gyda’r 
rhaglen frechu dorfol, wrth i 
ni barhau i addasu i’r trydydd 
cyfnod clo yma yng Nghymru.

 
Rydym yn gweld cefnogaeth 
anhygoel yn cael ei chynnig yn 
ein cymunedau gan grwpiau a 
thrigolion lleol, ochr yn ochr â 
sefydliadau partner ledled y sir, i 
gyd yn gweithio gyda'i gilydd.

 
Fodd bynnag, y perygl sy’n ein 
hwynebu, yn ychwanegol at y 
feirws ofnadwy, yw blinder. Er ein 
bod yn dal i weld gwaith anhygoel 
yn cael ei wneud yn ystod yr 
amseroedd heriol hyn, y risg a 
wynebir ar draws gwasanaethau 
sy'n gweithio mewn cymunedau, 
yn ogystal â’r gwirfoddolwyr, yw 
eu bod wedi ymlâdd, sy’n gwbl 
ddealladwy.

 
Felly sut mae mynd i'r afael â 
blinder eraill, a chynnal agwedd 
bositif, er mwyn cyrraedd amser 

pan fydd cyfyngiadau'n llacio’n 
raddol, a pha bryd fyddwn ni’n 
dechrau dychwelyd i ryw fath o 
normalrwydd?
 
Mae sefydliadau fel PLANED, 
ochr yn ochr ag eraill yn y 
Trydydd Sector a’r Sector 
Cyhoeddus, yn parhau i weithio'n 
ddiflino i gefnogi ac ymgysylltu â 
chymunedau trwy rwydweithiau, 
prosiectau a mathau eraill o 
gefnogaeth. Un enghraifft yw’r 
ffordd mae PLANED wedi gallu 
rhoi nifer sylweddol o liniaduron 
ac offer TG arall i helpu plant i 
ddysgu o gartref; wedi helpu 
grwpiau cymunedol i gadw mewn 
cysylltiad; a helpu sefydliadau 
gwirfoddol llai i barhau i 
ymgysylltu'n ddigidol.

 
Fodd bynnag, ar ôl y cyfnod 
clo, rydym eisoes yn cynllunio 
prosiectau i helpu cymunedau 
a'n sectorau allweddol aros yn 
gydnerth, trwy arloesi a thwf, a 
gobeithio cyfrannu tuag at fynd 
i'r afael â blinder.

 
Rydym yn gwybod bod yna lawer 
o heriau, yn enwedig heriau 
economaidd, eto i ddod unwaith 
y daw cefnogaeth ariannol y 
llywodraeth i ben. Ar y pwynt 
hwn, bydd galw ar PLANED, i 
weithio gyda phartneriaid eraill, 
i gefnogi cymunedau ymhellach 
wrth iddynt wynebu'r dyfodol ar 
ôl COVID-19.
 

Yn ystod y cyfnodau anoddaf 
y gall arloesi a dulliau newydd 
ddod i rym go iawn. Heb 
ddychwelyd i ‘hen ffyrdd’ yn 
unig, gallwn ddysgu o bethau 
newydd yr ydym wedi addasu 
iddynt, a rhoi’r rhain ar waith 
yn barhaol. Gallwn ddeall yr hyn 
sydd ei angen yn awr ar gyfer y 
dyfodol, yn hytrach na dim ond 

dychwelyd at y pethau sydd wedi 
gweithio yn y gorffennol fel yr 
opsiwn hawsaf.

Ers mis Mawrth 2020 mae 
cymunedau wedi dangos yn 
arbennig, bod yna llawer i’w 
ddathlu o ran arloesi a gwytnwch, 
a bod gennym gyfle nawr i 
bwyso’r botwm ‘ail-osod’. 

Mae'n amser i fynd ar drywydd 
yr hyn sydd ei angen arnom yn 
lleol, nid dibynnu ar yr hyn sydd 
gennym yn unig; mae'n amser 
i ofyn “beth os”, yn hytrach 
na bodloni yn unig; ac mae'n 
amser i bawb o bob oed ddod yn 
weithgar yn ein cymunedau, ac 
nid yr enwau arferol yn unig.

Wrth i 2021 fynd rhagddi, mae 
yna botensial mawr ar gyfer newid 
mawr ar draws ein cymunedau. 
Gyda chefnogaeth PLANED ac 
eraill, a'r syniadau yr ydym am eu 
rhannu â phobl o ran cyfleoedd i’r 
dyfodol, mae angen i ni gyd ddal 
i siarad, cyfathrebu a chofio bod 
y gwerthoedd o garedigrwydd a 
didwylledd, yn gallu mynd yn bell 
yn yr amseroedd da, yn ogystal 
â'r amseroedd nad ydynt cystal.
 
Rwy’n teimlo yn llawn cyffro am 
y cynlluniau sydd gan y tîm yn 
PLANED, ac maent eisoes yn 
eu rhoi ar waith i wneud 2021 
yn flwyddyn hyd yn oed yn fwy 
cadarnhaol a chynhyrchiol. 

Rydym yn edrych ymlaen at 
eu rhannu gyda'n partneriaid, 
cleientiaid a chymunedau 
ehangach yn ystod y misoedd 
nesaf, wrth i ni gyd weithio 
gyda'n gilydd, i sicrhau newid 
cynaliadwy a chadarnhaol.

Iwan Thomas

 Iwan Thomas

GAIR GAN EIN 
PRIF SWYDDOG 

Cynhaliwyd seminar rhithwir ar nos 
Fercher 20 Ionawr gyda Chynghorau 
Dinas, Tref a Chymuned o bob 
rhan o Sir Benfro, i fyfyrio ar yr 
hyn sydd wedi gweithio'n dda yn 
ein cymunedau o ganlyniad i’r 
pandemig COVID-19, a sut y gallwn 
barhau â'r momentwm sydd wedi 
bod yn amlwg ac wedi gwneud 
gwahaniaeth.

Wedi’i drefnu gan Gyngor Sir 
Penfro gyda PAVS, a chefnogaeth 
ychwanegol gan PLANED, clywodd 
tua 50 o bobl gan siaradwyr gan 
gynnwys y Cyng. Neil Prior, Sue 
Leonard o PAVS a'n Prif Swyddog 
Gweithredol ni, Iwan Thomas yn 
PLANED, i gyd o dan gadeiryddiaeth 
arbenigol y Cynghorydd Phil Baker.

Gyda throsolwg i ddechrau'r noson 
gan gynnwys safbwynt y cynghorau 
lleol eu hunain, ac yna profiad a 
barn y Trydydd Sector, dechreuodd 
prif ran y noson gyda thrafodaethau 
grŵp ar-lein gyda phawb a oedd yn 
bresennol. 
 

Mantais Zoom yw y dylai pawb 
fod wedi bod yn gyffyrddus yn eu 
cartref eu hunain, a ddim wedi’u 
gwasgu o amgylch bwrdd mewn 
cornel o ystafell fel yn y gorffennol!
Gyda’r pedwar grŵp i gyd wedi 
cael y dasg o drafod yr un tri 

chwestiwn, aeth y 25 munud a 
ganiatawyd i drafod yn sydyn iawn 
gyda thrafodaethau sylweddol. 
Roedd gan bob un o'r grwpiau 
awgrymiadau a syniadau clir am yr 
hyn yr oedd ei angen i barhau â'r 
momentwm a ddatblygwyd mewn 
cymunedau ers y cyfnod clo cyntaf 
ym mis Mawrth 2020, a sut y gellid 
cynnal hyn.

Roedd gweithio mewn partneriaeth 
yn faes a oedd yn sicr o ddiddordeb 
i lawer, a'r potensial i greu clystyrau 
ardal o gynghorau lleol, lle gellid 
rhannu adnoddau, syniadau ac 
asedau eraill.

Tynnwyd sylw hefyd at ddulliau 
cyfathrebu fel cyfle i edrych yn 
fanylach, gyda llawer o enghreifftiau 

o sut mae cymunedau wedi 
ymgysylltu â thrigolion yn ystod y 
cyfnod clo, yn cael eu dal i fyny fel 
arfer gorau, ond cydnabuwyd nad 
oes gan bob preswylydd fynediad 
iddo, neu'n dymuno ymgysylltu 
trwy lwyfannau digidol. 

Mae edrych ar atebion sy'n 
cwmpasu'r holl allfeydd sy'n cael 
eu defnyddio er budd yr holl 
breswylwyr yn rhywbeth y mae 
PLANED yn edrych arno ar hyn 
o bryd mewn prosiect peilot, ac 
os bydd yn llwyddiannus, bydd yn 
cael ei rannu'n eang â phartneriaid 
ledled y sir i bawb ymgysylltu â nhw 
pe dymunent.

Y casgliadau a luniwyd gan y 
Cynghorydd Phil Baker, ac a 
gefnogwyd gan lawer yn llafar ar-
lein yn y digwyddiad, yn ogystal 
â thrwy’r cyfryngau cymdeithasol, 
oedd bod y drafodaeth hon yn 
llwyddiant, ac i'w chroesawu'n 
fawr yn ei naws a'i fformat gyda 
chefnogaeth PAVS gan gynnwys 
y cynnal a'r hwyluso ar-lein, a 
PLANED trwy hwyluso'r drafodaeth 
grŵp ac fel siaradwr.

Yr her gydag unrhyw drafodaethau 
o'r natur hon, yw cadw'r momentwm 
ac adeiladu arno, a gyda chyfarfod 
ar-lein arall i'r gynulleidfa hon 
i’w gynnal eto cyn diwedd mis 
Chwefror, mae cefnogaeth ac 
ewyllysgarwch sylweddol gan 
lawer sy'n gysylltiedig, i adeiladu 
a thyfu'r fforwm newydd posib 
hwn fel cyfrannwr cadarnhaol i'n 
cymunedau ledled Sir Benfro. 

Cynghorau Tref a Chymuned
Cefnogi Adferiad Dan Arweiniad Dinasyddion



Dylanwad Cynyddol Microfentrau 
Sir Benfro
Trwy gydol y pandemig, mae un ar ddeg o fentrau ‘cymorth yn y cartref’ Sir Benfro wedi 
darparu gofal a chefnogaeth y mae mawr eu hangen ar bobl ledled y sir. Un enghraifft yw ‘Side 
by Side’, microfenter a sefydlwyd gan Maria Davies yn Nhreletert. 

Yn y fideo byr yma, rydym yn clywed un o’i chleientiaid yn siarad am y gwahaniaeth y mae’r 
cymorth yn ei wneud iddi hi: 

https://www.facebook.com/100062936358456/videos/104165541691324

 
Mae manylion am holl fentrau gofal a chymorth Sir Benfro ar gael yn y cyfeiriadur 'Catalyddion 
ar gyfer Gofal': https://www.planed.org.uk/cy/cyfeiriadur-mentrau-gofal-a-chymorth-yn-sir-
benfro-catalyddion-gofal/

Cefnogir y microfentrau gan y prosiect Catalyddion ar gyfer Gofal a'i bartneriaid mewn sawl 
ffordd: Mae Cyngor Sir Penfro yn darparu mynediad AM DDIM i'w hyfforddiant a'i ddatblygiad 
gofal cymdeithasol; Offer Amddiffynnol Personol (PPE) AM DDIM ; ac mae wedi darparu 
mynediad at frechiadau COVID-19 ar gyfer pob microfenter yn y cyfeiriadur Catalyddion ar 
gyfer Gofal. 

Yn ogystal â hyn, mae'r microfentrau wedi dod at ei gilydd i ffurfio 
eu rhwydwaith cymheiriaid eu hunain i rannu adnoddau 
defnyddiol a chefnogi ei gilydd trwy grŵp WhatsApp a 
chyfarfodydd Zoom. 

Lee James



Cystadleuaeth i Lywio Dyfodol 
Twristiaeth Cymru 

Mae'r prosiect Cenhedlaeth Twristiaeth Nesaf 
(NTG) sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Metropolitan 

Caerdydd mewn cydweithrediad â Chymdeithas 
Dwristiaeth Cymru a PLANED yn gwahodd myfyrwyr 
o golegau a phrifysgolion yn ogystal â gweithwyr 
proffesiynol ifanc (gan gynnwys y rhai sydd ar 
ffyrlo neu wedi’u diswyddo yn ddiweddar oherwydd 
Covid) o fusnesau twristiaeth a lletygarwch 
i gymryd rhan 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 cynaliadwy.

Mae ymchwil a wnaed gan y prosiect NTG wedi dangos galw 
am well cydweithio rhwng addysg, darparwyr hyfforddiant 
a diwydiant. Hefyd, angen i fynd i’r afael â’r bylchau mewn 
sgiliau digidol a chynaliadwyedd yn y diwydiant twristiaeth a 
lletygarwch. Mae’r uwchsgilio hwn yn bwysicach nag erioed 
er mwyn helpu i sicrhau adferiad cadarn ar ôl y pandemig. 
Felly, nod y gystadleuaeth yw dod â myfyrwyr, gweithwyr 
proffesiynol ifanc a chynrychiolwyr blaenllaw'r diwydiant 
ynghyd i ddychmygu dyfodol cadarnhaol, nodi'r arfer 
gorau wrth ddysgu a dathlu llwybrau gyrfa yn y diwydiant. 

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau addysg 
bellach ac addysg uwch sy’n astudio pynciau sy’n 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 ymgeisydd 
yn cael adborth adeiladol gan feirniad a fydd yn fuddiol i’w 
datblygiad proffesiynol yn y dyfodol. Bydd yna enillwyr o’r 
pedwar categori sydd wedi’i noddi ac enillydd cyffredinol. Bydd 
enillydd pob 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 chyflogwyr blaenllaw 
wedi’i ddilyn gan seremoni wobrwyo yng Ngwanwyn 2021.

Y pedwar categori yw:

(1) Y diwydiant twristiaeth a seilwaith

(2) Offer a thechnoleg ddigidol

(3) Yr amgylchedd ac ecoleg

(4) Cymunedau lleol

Mae’r gystadleuaeth yn arloesol gan y gofynnir i’r 
ymgeiswyr ddarparu 
cyflwyniad digidol megis fideo, cyflwyniad PowerPoint,

gwefan neu ap. Hefyd, dyma’r unig gystadleuaeth 
twristiaeth a lletygarwch yn y DU sy’n annog cynigion yn 
Gymraeg yn ogystal â Saesneg.

Bydd y gystadleuaeth yn cau ar ddydd Mercher 10 
Mawrth 2021. 

Mae ffurflen gais a chanllawiau gan gynnwys y meini prawf 
beirniadu ar gael yn:

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’r ymgeiswyr arddangos eu hysbrydoliaeth a’r 
sgiliau y byddant eu hangen yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”

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

Tanlinellodd Iwan Thomas, Prif Swyddog Gweithredol 
PLANED, “Er y bydd y gystadleuaeth yn gorffen gyda 
symposiwm mentora rhithwir gwych dan arweiniad 
arbenigwyr y diwydiant ar gyfer y cyfranogwyr yn ogystal 
â seremoni wobrwyo yn y Gwanwyn, mae'r gystadleuaeth 
i PLANED, yn ategu 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 ar draws ein cymunedau 
gwledig ac arfordirol yn arbennig. Mae PLANED yn cefnogi 
hyrwyddo arloesedd yn llawn ymhlith y genhedlaeth 
nesaf o arweinwyr a llysgenhadon sector i integreiddio 
a chefnogi'r dull cydlynol hwnnw ymhellach ar draws 
busnesau mawr a bach; cymunedau, gwledig a threfol.”

Dyma’r ail gystadleuaeth Cenhedlaeth Twristiaeth Nesaf 
yng Nghymru. Yr enillydd cyffredinol yn 2020 oedd 
Evan Davies, Cogydd ysbrydoledig o Goleg Sir Benfro. 
Pwysleisiodd Evan, “Roedd y gystadleuaeth hon yn 
gyfle gwych i gynorthwyo fy nhwf personol a hyrwyddo 
fy ngyrfa ym maes lletygarwch. Mae'n hanfodol 
datblygu a meithrin gyrfaoedd mewn lletygarwch 
oherwydd gall dysgu crefft newydd ehangu gorwelion."

Am ragor o wybodaeth, 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

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 Grŵp Facebook newydd wedi'i greu 
fel lle i gymunedau'r Preseli rannu yn eu 
treftadaeth a'u diwylliant unigryw dros 
fisoedd y gaeaf. 

Gyda’r cyfyngiadau yn dal i rwystro gweithgaredd 
prosiect wyneb yn wyneb, mae prosiect Ein 
Cymdogaeth Werin yn gobeithio y bydd y 
lle hwn yn rhoi lle cymdeithasol i'r cymunedau 
rannu yn eu hanes anhygoel.

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. 

Bydd yna wahanol thema neu ysgogiad gwahanol 

bob wythnos i’ch helpu i rannu eich cynnwys 
arbennig.

Bydd y grŵp hwn yn cael ei reoli 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. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch 
â: sophie.jenkins@planed.org.uk 

Lansio Arddangosfa Ar-lein wedi'i 
churadu gan y Gymuned: PRESELI

Sophie Jenkins



Astudiaeth Achos: Prosiect LEADER
Astudiaeth Ddichonoldeb ar gyfer Ardal Profi Cyfarpar Morol 
(META)

Ionawr-Gorffennaf 2017     Cyfanswm Cost y Prosiect: £14,982.34

Mae Arwain Sir Benfro wedi ariannu dros 65 o brosiectau yn Sir Benfro. Roedd y prosiect M.E.T.A yn 
astudiaeth ddichonoldeb a gymeradwywyd gan Grŵp Gweithredu Lleol Arwain Sir Benfro ac fe’i cwblhawyd yn 
2017. Roedd hyn yn darparu sylfaen i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd posibl ar gyfer y sector 
Ynni’r Môr yn Sir Benfro.

Crynodeb o'r Prosiect

Pwrpas yr astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer META oedd deall rhwystrau rhag datblygu a thynnu sylw at atebion 
cydweithredol i'w datrys, gyda'r nod yn y pen draw o alluogi meithrin datblygiad lleol a sgiliau i wireddu 
potensial economaidd yn y farchnad ynni’r môr ‘newydd’. 
 
Canlyniadau'r Prosiect

Mae rhanbarth Sir Benfro mewn lleoliad unigryw gydag adnodd ynni’r môr sylweddol ac amrywiol yn agos at y 
boblogaeth a'r porthladd ac wedi'i leoli mewn canolfan ynni sydd wedi'i hen sefydlu. Mae Ynni Morol Sir Benfro 
yn sefydliad blaenllaw yn niwydiant datblygu ynni’r môr Cymru, gyda'r aelodaeth wedi ehangu o 8 i dros 90, 
gan gynnwys datblygwyr technoleg ledled y byd a chwmnïau cadwyn gyflenwi Sir Benfro. Mae nifer o gwmnïau 
sy’n edrych ar Gymru fel lleoliad posib wedi ymweld â nifer o safleoedd yn yr ardal. Angen hanfodol gan y 
cwmnïau hyn yw pwysigrwydd cael ardal profi dyfeisiau/cydrannau ynghyd â gallu'r gadwyn gyflenwi ategol yn 
ystod y cam datblygu prosiect, i ddad-risgio defnydd ar raddfa fwy.

Mae Dyfrffordd Aberdaugleddau yn lleoliad delfrydol ar gyfer profi’r môr oherwydd yr hinsoddau adnoddau 
amrywiol yn agos at y Porthladd a'r gadwyn gyflenwi leol sy'n fedrus yn y sector ynni. Archwiliodd yr astudiaeth 
ddichonoldeb y broses orau a'r costau cysylltiedig ar gyfer datblygu cyfleuster Dyfrffordd Aberdaugleddau ar 
gyfer dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol. 

Buddiolwyr y Prosiect

Efallai y bydd argymhellion a datblygiad dilynol yn cefnogi datblygwyr dyfeisiau ynni’r môr, cwmnïau cadwyn 
gyflenwi a phrifysgolion i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, trwy greu ardal prawf ynni’r môr 
yn y dyfodol.

Sesiwn ryngweithiol fer ar gyfer Prosiectau Arwain Sir Benfro/LEADER a fydd yn 
edrych ar sut mae COVID-19 wedi effeithio ar eich prosiect presennol 

Manylion y digwyddiad hwn
Trwy eich profiadau a rennir a'ch dysgu, byddwn yn archwilio a oes yna botensial i weithio ar y 
cyd ar draws prosiectau, ac os felly, pa gefnogaeth y gallai fod ei hangen arnoch gennym ni, a pha 
gyfleoedd i’r dyfodol a allai ddod yn amlwg.

Wedi cau eich prosiect eisoes? Byddwn yn eich croesawu chi i ymuno â ni i rannu eich profiad, a 
gweld sut all hyn gefnogi prosiectau posib presennol ar gyfer y dyfodol.

Un o nodau allweddol LEADER yw rhannu dysgu ac wrth i ni symud at ddiwedd y rhaglen, ein nod 
yw dal y wybodaeth hon er budd y prosiectau yn ogystal â rhoi adborth i’n cyllidwyr.

Rydym yn falch y bydd Lee James o brosiect Catalyddion Gofal LEADER yn ymuno â ni ar y 
sesiwn dydd Mawrth i roi trosolwg o daith ei brosiect, a’i brofiad o ddatblygu prosiect effeithiol yn 
Sir Benfro cyn ac yn ystod y pandemig COVID-19. 

Ar y dydd Iau bydd Emma Baines yn trafod ei phrosiect digidol Menywod Gorllewin Cymru 
(WOWW) trwy Amgueddfa Arberth.

I archebu eich tocyn AM DDIM ewch i:

Dydd Mawrth 9 Chwefror 10:30am - 11.30am 
www.eventbrite.co.uk/e/136939123605

Dydd Iau 11 Chwefror 4.30pm - 5.30pm 
www.eventbrite.co.uk/e/137244220157

Mae tîm LEADER wedi cynhyrchu astudiaeth 
achos ffilm, cliciwch ar y blwch isod i’w wylio 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb99VDqr8AA


Beth ydych chi'n ei wneud yn PLANED? 
Rwy’n darparu cymorth gweinyddol ar gyfer rhaglen LEADER Arwain Sir Benfro.

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich gwaith? 
Rwy’n berson trefnus yn naturiol, felly rwyf wrth fy modd yn tynnu pethau at ei gilydd a dod o hyd i ddatrysiadau 
i gynhyrchu 
system effeithiol ac effeithlon a fydd yn galluogi’r Tîm i weithio gyda'i gilydd yn rhwydd i ddarparu cefnogaeth i’n 
cymunedau lleol.

Beth yw'r prif heriau yn eich gwaith?
Trefnu pawb arall!

Pa sgil yr hoffech ei wella fwyaf? 
Byddwn i wrth fy modd gallu siarad Cymraeg.  Er i mi gael fy ngeni a fy magu yn Sir Benfro, nid oedd yn rhyw-
beth a ddysgais pan oeddwn yn iau ac nid oedd yn cael ei ddysgu mewn ysgolion bryd hynny.

Pwy sy'n eich ysbrydoli?
Fy ngŵr.

Beth yw eich hoff hobïau? 
Rwyf wrth fy modd yn darllen llyfrau go iawn, yn gwrando ar recordiau finyl, gwylio ffilmiau a gwnïo fy nillad 
fintej fy hun.

A ydych chi'n berson boreol neu'n aderyn y nos? 
Rwy’n tueddu i gwblhau mwy o bethau pan rwy’n codi’n fuan, ond ni yw hynny’n golygu fy mod yn hoffi gwneud 
hynny.

Beth yw eich hoff ffilm? 
Fedrai ddim dewis un - byddai hynny fel dewis fy hoff blentyn!  Y rhai sy’n dod i’r cof yn syth yw ‘Some Like It 
Hot’, ‘Shaun of the Dead’, ‘Without A Clue’, ‘Aliens’, ‘Roman Holiday’, ‘Raiders of the Lost Ark’, ‘Arsenic & Old Lace’, 
‘Jaws’, ‘The Thin Man’, y ffilmiau ‘Star Wars’ gwreiddiol, holl ffilmiau Buster Keaton, ac unrhyw ffilm gyda Vincent 
Price neu Bette Davis.  Rwy’n siŵr eich bod yn difaru gofyn?!

Beth yw eich hoff fwyd? 
Unrhyw beth Eidalaidd.
 
Sut ydych chi'n credu y byddai eich ffrindiau yn eich disgrifio 
chi? 
Rwy’n cael fy adnabod fel rhywun ‘poenus o onest’, sydd weithiau wedi fy nghael 
i drwbl! 

Dywedwch ffaith ddiddorol amdanoch eich hun 
na chrybwyllwyd uchod...
Mae fy nghoeden deulu yn mynd yn ôl i Frenhinoedd Llychlynnaidd y 3edd ganrif yn 
Sgandinafia ac mae fy nghyndeidiau yn cynnwys Robert the Bruce, Roger de 
Beaumont (sydd wedi’i gynnwys ar Dapestri Bayeux) a Ragnor Lothbrok 
(y dyn go iawn y tu ôl i’r prif gymeriad yn y gyfres deledu ‘Vikings’)
 
 

DOD I'N HADNABOD
Bob mis rydym yn rhoi sylw i aelod gwahanol o dîm PLANED a'r mis hwn 
tro Emma Lewis yw hi i ddweud mwy amdani hi ei hun.

EMMA LEWIS Cynorthwyydd Gweinyddol - Prosiectau 

Bydd y tîm yn PLANED yn parhau 
i weithio o bell i gefnogi cymune-
dau, prosiectau a’n partneriaid.

PODLEDIAD Y MIS:
Mae podlediad PLANED yr wythnos hon yn croesawu Gary Nicholas, Rheolwr Gwasanaethau Hamdden 
Cyngor Sir Penfro Mae Gary yn trafod y gwasanaethau Hamdden sydd ar gael ar hyn o bryd yn Sir 
Benfro, yn ogystal â menter newydd gyffrous o’r enw Hamdden Sir Benfro yn Fyw sydd ar gael ar-lein.

Mae’r cyfleuster yn rhoi mynediad i gwsmeriaid Cyngor Sir Penfro at ddosbarthiadau 
ffitrwydd o’u cartrefi yn ystod y cyfnod clo. 

https://hamddensirbenfro.co.uk/

Mae Gwasanaethau Hamdden Sir Benfro yn anelu at ddarparu mynediad at adnoddau mewn neuaddau 
pentref a lleoliadau cymunedol ar draws y sir unwaith fydd cyfyngiadau’r cyfnod clo wedi cael eu llacio.

Os hoffech gael gwybod sut y gallwch gadw’n heini ac yn egniol yn ystod y cyfnod clo, a thu hwnt, 
gallwch lawrlwytho’r podlediad yma: https://tinyurl.com/y6yb56ta



PLANED PIX
Drwy'r Lens


