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Gyda'r rhaglen frechu yn symud 
yn ei blaen yma yng Ngorllewin 
Cymru yn gyflym, mae golau 
ym mhen draw'r twnnel wrth 
i ni nesáu at y gwanwyn a'r 
nosweithiau goleuach, a’r 
dyddiau heulog hynny.
 
Yn fy ngholofn fis diwethaf soniais 
am y cyfleoedd posibl sy'n codi 
ar ôl COVID a'r cyfnod clo, a 
gyda'r gwanwyn ar droed, mae'n 
ymddangos bod llawer o gymunedau 
a sefydliadau yma yn Sir Benfro 
a gweddill Gorllewin Cymru yn 
gwneud yr un peth.
 
Yn dilyn yr arloesedd a'r gwydnwch 
a ddangoswyd ar draws ein 
cymunedau ers y cyfnod clo cyntaf 
ym mis Mawrth 2020, yr her i ni i 
gyd yw sut i barhau i adnewyddu 
diddordeb mewn camau gweithredu 
sy'n cael eu harwain gan y gymuned. 

Mae PLANEDgan weithio gyda PAVS 
a Solva Care eisoes wedi sefydlu'r 
rhaglen 'Law yn Llaw at Newid' sydd, 
gydag adnodd pwrpasol gwych, 
yn gweithio ar draws cymunedau 
i ddangos tystiolaeth ac amlygu'r 
cyfleoedd sylweddol ymhlith 
allbynnau eraill. Yn wir, mae teitl y 
rhaglen ei hun ynglŷn â sut rydym i 
gyd fel partneriaid ar draws y sector 
cyhoeddus, y sector preifat a'r 
trydydd sector, yn gweithio fwyfwy 

"gyda'n gilydd" yn fwy effeithiol, 
Mae PLANED wedi gallu gweithio 
ar ddwy weminar yn ddiweddar 
ar gyfer pob Cyngor Tref, Dinas a 
Chymuned ledled Sir Benfro, mewn 
partneriaeth â'r awdurdod lleol a 
PAVS. Drwy gyflwyno a hwyluso, 
rydym wedi gallu darganfod gan yr 
holl gynghorau lleol oedd yn cael 
eu cynrychioli yn y gweminarau, 
pa newidiadau neu gymorth maen 
nhw eu hangen o ddull mwy 
unedig a chydgysylltiedig ar y cyd 
fel sefydliadau allweddol yn y sir, y 
gallwn eu cynnig drwy ein cynnig 
sgiliau ac adnoddau.
 
Yn y digwyddiad diweddaraf ddiwedd 
mis Chwefror trafodwyd dwy thema 
allweddol, gyda PLANED yn arwain 
ar y cyflwyniad a thrafodaeth 
ddilynol ar 'Cydweithredu a Rhannu 
Adnoddau’. Mae diddordeb cynyddol 
yn y ffordd y gellir cefnogi ein 
cynghorau lleol yn well drwy adnodd 
pwrpasol, gyda gwell presenoldeb 
ar-lein a chyfleusterau rhannu. 

Mae prosiect CWBR o fewn PLANED 
a ariennir gan LEADER eisoes 
wedi dangos wrth gynhyrchu 12 
adroddiad Lles Cymunedol, sut 
y gall cynghorau lleol newid eu 
rhagolygon mwy traddodiadol yn 
raddol gyda chymorth priodol, 
er mwyn gallu ymgysylltu'n fwy 
organig a thryloyw â'u cymunedau 
ehangach fel y dangoswyd drwy 
ein 'Pecyn Cymorth Ymgysylltu 
Ieuenctid' peilot PLANED ein hunain 
ar gyfer cynghorau lleol yn y sir.
 
Mae tryloywder ymgysylltu i bob 
un ohonom sy'n gweithio mewn 
cymunedau, ac i gymunedau, yn 
hanfodol i gyflawni ac i lwyddiant 
prosiectau yn y dyfodol. Mae angen 
y cymorth a'r cyngor priodol ar 
fentrau a arweinir gan y gymuned 
ac mae'r tîm presennol yn PLANED 
yn fwy na chymwys i wneud hynny.  
Gan ddangos hyblygrwydd o ran dull 
gweithredu yn seiliedig ar syniadau 
arloesol blaengar, ac nid dulliau 
blaenorol yn parhau, a oedd o'u 
hamser, a mwy o ddull gweithredu 
cyffredinol. 

Mae ein cymunedau wedi esblygu, 
mae disgwyliadau wedi newid, ac 
mae angen i ddulliau o ymgysylltu 
adlewyrchu'r cymunedau unigol 
hynny i ddarparu'r gwasanaeth 
llawn a'r gefnogaeth maen nhw'n eu 
haeddu i barhau i arloesi, ymgysylltu 
a chael eu cynnal.

Mae PLANED yn parhau i hyrwyddo 
pwysigrwydd cymunedau a'u 
rolau o ran cefnogi'r canlyniadau 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol ehangach maen 
nhw'n eu cyflawni ar y cyd. 

Dangosodd ein cyfleoedd diweddar 
i hyrwyddo'r materion hyn ar BBC 
Wales Today, BBC Radio Wales, a 
Radio Pembrokeshire yn ystod mis 
Chwefror sut mae ein prosiectau fel 
y Catalydd Cymunedol ac eraill yn 
mynd ati i dynnu sylw at y materion 
sy'n effeithio ar ein cymunedau 
gwledig, arfordirol a threfol ar y cyd. 

Yn ogystal â hynny, rwyf wedi 
cael y fraint o gael fy mhenodi 
gan Lywodraeth Cymru i Fwrdd  
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 
Dda,fel cynrychiolydd y Trydydd 
Sector ar gyfer pob un o'r tair sir 
sef Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a 
Cheredigion ar ran PLANED; gan 
ddangos ymhellach dyfnder y 
sgiliau a'r arbenigedd cymwys sydd 
gan y tîm presennol hwn bellach, 
er mwyn galluogi PLANED i gael y 
cyfle rhanbarthol sylweddol hwn i 
ymgysylltu a chyfrannu ar ran ein 
partneriaid a'n cymunedau ar yr 
adeg dyngedfennol hon.
 

Mae llais cymunedau yn un pwerus 
ac uchel ei barch, ac yn ystod 2021, 
bydd yn parhau i dyfu o ran maint, 
pwysigrwydd a pherthnasedd wrth i 
ni ddychwelyd at ailagor cymdeithas 
ar ôl COVID, gan weithio mewn 
partneriaeth gyfartal i gyflawni 
nodau, dyheadau a chanlyniadau 
cynaliadwy cyffredin.

GAIR GAN 
EIN PRIF 

WEITHREDWR

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

Iwan Thomas

Iwan Thomas



Gyda'r cyfyngiadau symud yn llesteirio 
symudiadau'r tîm Asedion, mae 
gweithrediadau dyddiol arferol wedi bod 
yn fwy heriol dros y misoedd diwethaf.  

Rydym yn gwerthfawrogi efallai nad dymuno 
Blwyddyn Newydd Dda i bobl yn rhifyn mis 
Mawrth o gylchlythyr ein cwmni yw'r peth 
arferol i’w wneud ond hoffem fanteisio ar y cyfle 
o hyd i ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i'n holl 
aelodau, cefnogwyr, buddiolwyr a dilynwyr. 

Gallwn ddweud yn sicr nad yw dechrau 2021 yr 
hyn yr oeddem wedi gobeithio amdano ond, nid 
yw wedi bod yn sioc ychwaith. 

Fodd bynnag, rydym yn falch o allu cynnig 
newyddion da drwy gyhoeddi bod y Cynghorydd 
Cris Tomos bellach wedi tynnu raffl Asedion olaf 
ar gyfer mis Rhagfyr 2020 yn ogystal â'r raffl 
gyntaf yn 2021.

Dyma’r enillwyr fel a ganlyn: 

Enillydd y raffl gyntaf o £100 ar gyfer Rhagfyr 
2020 yw Mike Bossom o Glog. 

Mae'r ail wobr o £30 yn mynd i Iwan Evan o 
Hermon. 

Enillydd y wobr gyntaf o £100 ar gyfer Ionawr 
2021 yw Hefin Wyn o Maenclogchog.

Mae'r ail wobr o £30 yn mynd i Audrey 
Davies o Hermon. 

Da iawn i'n holl enillwyr a diolch i bawb sy'n 
parhau i gefnogi'r cynllun gan ddarparu 
rhoddion elusennol y mae mawr eu hangen i'w 
buddiolwyr cymunedol. 

Rydym yn falch iawn o groesawu buddiolwr 
newydd i'r cynllun; Clebran Papur Bro’r Preseli. 
Mae ganddynt eisoes sylfaen o aelodau sy'n 
tyfu sy'n talu £5 y mis i mewn i'r cynllun, sy'n 
golygu bod 50% o holl gyfraniadau eu haelodau 
yn mynd yn ôl i Clebran yn uniongyrchol; i'w 
defnyddio fel y mynnant. 

Os hoffech ymuno â'r cynllun yna gellir gweld 
manylion am y ar y poster ar y dudalen gyferbyn.

Dilynwch y dolenni isod i wylio 
raffl Asedion yn cael ei thynnu ar YouTube:

https://www.youtube.com/
watch?v=pEWrf1cVIbM 

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

 

Blwyddyn Newydd Dda Hwyr
Gan Dîm Asedion 

Jason Retter

https://www.youtube.com/watch?v=pEWrf1cVIbM  
https://www.youtube.com/watch?v=pEWrf1cVIbM  
https://www.youtube.com/watch?v=xbGUyOQPyXs  
https://www.youtube.com/watch?v=xbGUyOQPyXs  
https://www.youtube.com/watch?v=xbGUyOQPyXs  


Mae PLANED yn falch o fod wedi ymrwymo 
i bartneriaeth gyda Hamdden Sir Benfro o 
fewn yr Awdurdod Lleol i gychwyn ar gyfres 
newydd o bodlediadau sy'n hyrwyddo lles 
yn ein cymunedau ar draws y sir.

Fee wnaeth Podlediad Llesiant Sir 
Benfrolansio ar-lein ddydd Llun 1 Mawrth, 
ac ar gael drwy'r holl brif fannau gwerthu i 
bobl eu cyrchu, yn ogystal â chysylltiadau 
sy'n cael eu hyrwyddo gan PLANED a 
Hamdden Sir Benfro. 

Gan gasglu straeon, trafodaethau a 
gweithgareddau pobl ar draws y sir am y 
ffordd maen nhw'n parhau i reoli a hyrwyddo 
eu lles yn ystod y cyfnod clo i ddechrau, 
bydd y podlediadau'n cael eu rhyddhau bob 
pythefnos i ddechrau.

Mae Hamdden Sir Benfro yn parhau i 
ddatblygu ei gynnwys pwrpasol ei hun 
gyda'i allbynnau Hamdden Sir Benfro Yn 

Fyw newydd ar gael i bawb gael mynediad 
ar-lein, ac mae gweithio nawr gyda PLANED 
ar hyrwyddo lles o fewn, ac ar draws 
cymunedau, yn estyniad pellach o'r gwaith 
hwn.

Mae PLANED yn awyddus i barhau i nodi 
dulliau a phartneriaethau cyflawni arloesol 
newydd ar sut rydym yn gweithio gyda 
chymunedau, ac mae'r cydweithio hwn â 
Hamdden Sir Benfro yn ddatblygiad cyffrous 
o ddull cydgysylltiedig o gefnogi ymhellach 
yr agenda llesiant ehangach ar gyfer y sir. 

Mae Podlediad Lles cyntaf Sir Benfo yn 
cynnwys Joanne sy'n rhedeg y dosbarth 
Ymarfer Cylchol Tyner yng Nghanolfan 
Hamdden Hwlffordd. 

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod 
mwy:

https://pembswellbeing.libsyn.com/
gentle-circuits 

John Ewart

Mae Cyngor Sir Ceredigion, ar ran Grwpiau 
Gweithredu Lleol (GGLl) Cynllun Datblygu 
Gwledig LEADER yn Sir Gaerfyrddin, 
Ceredigion a Sir Benfro wedi comisiynu 
Miller Research i gynnal astudiaeth 
ddichonoldeb ar fodelau logisteg 
cynaliadwy o ddosbarthu bwyd yn y tair 
ardal uchod.

Fel rhan o'r ymchwil, rydym yn dosbarthu 
arolwg defnyddwyr ar-lein i bobl sy'n byw 
yn y rhanbarth ynghylch prynu bwyd lleol, 
er mwyn deall patrymau prynu presennol 
yn well, yn ogystal â sbardunau allweddol 
a rhwystrau i brynu'n lleol.

Ni ddylai'r arolwg gymryd mwy na 10 
munud a bydd yr holl wybodaeth sy'n cael 
ei chasglu yn cael ei chadw'n gyfrinachol 
gydag unigolion yn ddienw wrth goladu 
gwybodaeth yr arolwg.

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn arian drwy 
Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau 
Gwledig 2014 - 2020 Llywodraeth 
Cymru, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa 
Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 
Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

Cliciwch y ddolen i gymryd yr arolwg:

www.smartsurvey.co.uk/s/
SKO4KL/

Astudiaeth Ddichonoldeb 
ar Ddosbarthiad Bwyd

AROLWG DEFNYDDWYR

https://pembswellbeing.libsyn.com/gentle-circuits  
https://pembswellbeing.libsyn.com/gentle-circuits  
http://www.smartsurvey.co.uk/s/SKO4KL/ 
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Micro-fusnesau Mwyaf Newydd Sir Benfro
Ers dechrau’r flwyddyn newydd, mae prosiect Catalydd Gofal wedi gweld llawer 
iawn o ddiddordeb gan bobl sydd â diddordeb mewn sefydlu eu micro-fusnes gofal 
neu gymorth eu hunain yn eu cymuned. 

Erbyn hyn mae 14 o ficrofusnesau anhygoel yn Sir Benfro sy'n darparu cymorth cartref, gofal 
personol a chwmnïaeth. Mae'r map isod yn dangos ble maen nhw wedi'u lleoli. Mae'r marcwyr 
porffor yn dangos micro-fusnesau sy'n gallu darparu gofal personol, a'r marcwyr glas yw'r rhai 
sy'n darparu cymorth a chwmnïaeth yn unig. 

Gallwch weld y map rhyngweithiol yma: 

www.google.com/maps/d/viewer?mid=151lt8zq7AOYyGroIgMvXyY27CTnKU13H
&ll=51.839595229584155%2C-4.885162050000007&z=10 

 

Ein micro-fusnesau diweddaraf sy'n sefydlu yn 2021 yw: 

• KR Companion wedi’i leoli yn Arberth  
• Sian’s Support Service wedi’i leoli yn Llandudoch
• Amdanoch Chi Care, Support and Behaviour Therapy wedi’i leoli yn Hwlffordd

Gallwch ddysgu mwy am y gwasanaethau hyn a gweld yr holl ficro-fusnesau yn Sir 
Benfro ar y cyfeiriadur yma: www.planed.org.uk/catalysts-for-care-directory-of-
care-and-support-services-in-pembrokeshire/

Os ydych chi'n angerddol am helpu eraill a bod gennych chi ddiddordeb mewn sefydlu 
eich gwasanaeth gofal neu gymorth eich hun, cysylltwch âlee.james@planed.org.uk 
/ 07535 8100032] neu ewch i: 

www.planed.org.uk/projects/catalysts-for-care/ 

  Mae Catalydd Gofal yn cael ei ariannu drwy’r rhaglen LEADER 
gydag arian cyfatebol yn cael ei ddarparu gan Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Lee James

Cynhaliwyd dwy sesiwn Zoom 
ryngweithiol ar gyfer prosiectau Arwain 
Sir Benfro/LEADER fis diwethaf gyda'r 
cyfle i arweinwyr prosiectau drafod a 
rhannu eu profiadau. 

Profodd y digwyddiadau peilot ar-lein 
yn ffordd fuddiol iawn i arweinydd 
y prosiect a chyfranogwyr drafod 
gwahanol agweddau ar eu gwaith, yn 
ogystal ag edrych ymlaen at gyfleoedd 
yn y dyfodol. 

Roedd Lee James o brosiect LEADER; 
Catalydd Gofal yn siaradwr gwadd yn 
sesiwn bore Mawrth, gan roi trosolwg 
o daith ei brosiect, a thrafododd ei 
brofiad o ddatblygu prosiect effeithiol 
yn Sir Benfro cyn ac yn ystod pandemig 
COVID-19.

Yn y sesiwn ddydd Iau, roedd Emma 
Baines o brosiect digidol Menywod 
Gorllewin Cymru (WOWW), a gynhaliwyd 
ar y cyd ag Amgueddfa Arberth, yn 
gallu trafod effaith ei phrosiect a bydd 
yn ymddangos mewn astudiaeth achos 
LEADER i'w ffilmio fis nesaf. 

Mae tîm LEADER yn gobeithio cynnal 
digwyddiadau ar-lein tebyg yn y dyfodol 
agos. Mae manylion y digwyddiadau 
hyn i'w gweld ar eu gwefan: www.
arwainsirbenfro.cymru

Os oes gennych chi gwestiynau neu os 
hoffech drafod unrhyw beth pellach, 
anfonwch e-bost at y tîm ar:  
leader@planed.org.uk

TÎM LEADER Yn Cynnal Digwyddiadau 
Rhithwir i Drafod Prosiectau

http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=151lt8zq7AOYyGroIgMvXyY27CTnKU13H&ll=51.839595229584155%2C-4.885162
http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=151lt8zq7AOYyGroIgMvXyY27CTnKU13H&ll=51.839595229584155%2C-4.885162
http://www.planed.org.uk/projects/catalysts-for-care/ 


Fe wnaeth arolwg diweddar a 
gynhaliwyd gan CWBR, dynnu 
sylw at y ffaith y byddai 95% 
o'r sefydliadau a'r trigolion a 
arolygwyd ledled Sir Benfro yn 
hoffi gweld mwy o ymgysylltu 
a diddordeb gan bobl ifanc o 
fewn gweithgareddau a mentrau 
cymunedol fel y cyngor cymuned. 

Mae CWBR ar hyn o bryd wrthi'n 
datblygu pecynnau hyfforddi 
a dogfennau canllaw i gefnogi 
Cynghorau Tref a Chymuned i 
ymgysylltu gyda phobl ifanc ledled 
y sir ac ar hyn o bryd maen nhw'n 
cefnogi tri chyngor i recriwtio  
Cynrychiolwyr Ieuenctid i sicrhau 
bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu 
cynrychioli ar y cyngor.  

Yn ogystal â'r gwaith presennol, 
mae cyllid ychwanegol gan 
gronfa Grant Adfer yn sgil y 
Coronafeirws Llywodraeth Cymru 
ar gyfer Gwirfoddoli wedi galluogi 
CWBR , gan weithio ochr yn 
ochr â CYPRO, PAVS, PCC, 
HDHB a phartneriaid allweddol 
eraill i weithio gyda dau gyngor 
ychwanegol i'w cefnogi i godi 
ymwybyddiaeth o'u gwaith. 

Mae CWBR ar hyn o bryd yn y 
broses o gynnwys pobl ifanc drwy 
recriwtio Cynrychiolwyr Ieuenctid 
Cymunedol Gwirfoddol ar hyn o 
bryd. 
 

Laura Lloyd Abi Marriott

Symposiwm CWBR
Wrth i brosiect presennol CWBR ddod i ben, 

gallwch ddysgu am ein hadnoddau terfynol, 
trafod ein camau nesaf, a'n helpu i ddathlu 

y cyfan rydyn ni wedi’i gyflawni

Dydd Iau 15 Ebrill 2021
13:00 – 15:00

I ARCHEBU EICH LLE AM DDIM, CYSYLLTWCH Â: 

www.eventbrite.co.uk/e/cwbr-symposium-tickets-144210586747

http://www.eventbrite.co.uk/e/cwbr-symposium-tickets-144210586747 


Astudiaeth Achos: Prosiect LEADER
GWIBEROD GWYCH      

Mawrth 2017

Ymgeisydd - Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid y DU (ARG UK)
Cyfanswm £27,777 a dyfarnwyd £14,999.58 o gyllid LEADER drwy 
Grŵp Gweithredu Lleol Arwain Sir Benfro

Crynodeb o'r Prosiect

Cyflwynodd y prosiect yr agwedd ymgysylltu â'r gymuned o raglen ehangach sy'n cael ei datblygu gan 
ARG UK ac ARC (Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid) sy'n gweithio mewn partneriaeth i 
ddatblygu Strategaeth Cadwraeth Gwiberod Genedlaethol i atal y neidr frodorol eiconig hon, ond sy'n agored 
i niwed, rhag llithro i ffwrdd am byth mewn rhannau helaeth o Gymru a Lloegr. 

Canlyniadau'r Prosiect

Cyfrannodd y prosiect at gadwraeth gwiberod, sy'n rhywogaeth mewn perygl, a chodi ymwybyddiaeth / 
lleihau ofn o wiberod ymhlith y boblogaeth gyffredinol yn Sir Benfro drwy ddiwrnodau cadwraeth ymarferol, 
teithiau cerdded bywyd gwyllt, cyflwyniadau, gweithdai ecolegol, diwrnodau ysgol a digwyddiadau 
allgymorth cymunedol.  Fe wnaeth y prosiect hefyd gynyddu ymgysylltiad y gymuned â natur a dealltwriaeth 
o fioamrywiaeth.  

Roedd "The Adder Sleeps Tonight" yn Nhyddewi yn orymdaith llusernau gwiberod ar gyfer 500 o blant ac 
oedolion a grëwyd drwy ecoleg gwiberod a gweithdai celf yn yr ysgol leol ac fe'i darlledwyd ar BBC Wales 
News.  Cafodd y prosiect lawer o sylw yn y cyfryngau, gyda chyfweliadau byw gyda BBC Radio Wales a BBC 
Radio Scotland; diwrnod llawn o ffilmio gyda BBC Cymru ac S4C – gydag Iolo Williams yn ymuno; a ffilmio 
gyda Weatherman Walking, Derek Brockway.  Cafodd postiad ar-lein 'tranc gwiberod' y BBC ei lawrlwytho 
dros 250,000 o weithiau, a darlledwyd y cyfweliadau gyda Sam ac Iolo ar BBC Cymru, S4C a Radio 4.

Mae'r prosiect wedi datblygu grŵp amffibiaid ac ymlusgiaid gwirfoddol newydd - grŵp gwirfoddolwyr
Grŵp Amffibiaid ac Ymlusgiaid Sir Benfro (PARG) yn 2019.  Cynhyrchodd y prosiect becyn adnoddau etifeddiaeth 
dwyieithog hefyd y gellir ei lawrlwytho o wefan ARG UK (www.arguk.org) i helpu gyda chadwraeth y tu hwnt 
i oes y prosiect peilot. [1} {2]

Gwersi a Ddysgwyd

Un mater a wynebwyd oedd diffyg amser gweinyddol o fewn amserlen y prosiect peilot, felly yn y dyfodol 
bydd hyn yn cael ei ystyried yn fwy gofalus a byddwn yn fwy gofalus a realistig ar y cyfan ynglŷn â'r hyn y 
gellir ei wneud o fewn yr amserlen.  Byddai contractau cyflenwyr mwy diffiniedig hefyd wedi bod yn fuddiol 
fel eu bod nhw'n ymwybodol bod angen iddynt gadw derbynebau a glynu'n gaeth at yr amserlenni 
a nodwyd.

“O safbwynt ymlusgiaid ac amffibiaid, mae PWG wedi bod yn ffodus iawn o fod wedi cael 
mewnbwn rhagweithiol a chadarnhaol ARG UK drwy waith Sam Langdon a Mark Barber. Un 
datblygiad cyffrous fu datblygu system rhagfynegi lleoliadau cysgu gwiberod. Yr her fydd 
ymgorffori'r wybodaeth hon mewn offer cynllunio rheoli a'i chymhwyso ar raddfa tirwedd. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

“Safle gwych. Addysgiadol iawn. Yn groes i ddisgwyliadau pobl, nid yw gwiberod yn fwyst-
filod peryglus, ond maen nhw'n haeddu parch a goddefgarwch ac i NI fod yn ofalus, yn 

enwedig mewn tywydd poeth”

Y cam nesaf ar gyfer cadwraeth gwiberod yw ein 'Hymgyrch Wiberod'. Byddwn yn cyflwyno'r pecyn 
adnoddau 'Gwiberod Gwych!' i'n grwpiau gwirfoddol sirol ledled y DU, yn ogystal ag ysgolion a 
grwpiau bywyd gwyllt a chymunedol eraill sydd eisoes wedi mynegi diddordeb. 

Mae'r cyhoeddusrwydd cenedlaethol sylweddol mae'r prosiect wedi'i greu wedi ysgogi diddordeb 
gan yr Alban, llawer o rannau eraill o Gymru a Lloegr, a hyd yn oed tir mawr Ewrop. Felly, rydym yn 
datblygu strategaeth fframwaith cenedlaethol fwy ar gyfer cadwraeth ac allgymorth yn y dyfodol.  
Rydym hefyd yn trafod gyda chydweithwyr yn Ffrainc, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Sweden, yr 
Almaen a'r Swistir am y ffordd orau o roi’r dull gweithredu ar waith.  

Rydym yn gwneud cais am grant i'w gyflwyno i Gronfa Dreftadaeth y Loteri yng Ngogledd Iwerddon 
ar gyfer 'Lizards in the Hills', i ddefnyddio’r un technegau i warchod madfallod cyffredin a madfallod 
dŵr, a hyrwyddo'r anifeiliaid drwy'r technegau allgymorth cymunedol a ddatblygwyd drwy Gwiberod 
Gwych!

Am ragor o wybodaeth, ewch i: 
https://www.arguk.org/get-involved/projects-surveys/adders-are-amazing

https://www.arguk.org/get-involved/projects-surveys/adders-are-amazing


Dull dalgylch o reoli 
rhywogaethau estron ymledol (INNS)
Dydd Mercher 24 Mawrth 9.30am tan 1.00pm

Digwyddiad ar-lein RHAD AC AM DDIM sy'n rhannu arfer gorau ar gyfer rheoli 
rhywogaethau planhigion ymledol o'n prosiect Pwyth mewn Pryd Cynaliadwy.

CEFNDIR Y DIGWYDDIAD HWN

Digwyddiad rhad ac am ddim ar-lein sy'n cyflwyno arfer gorau ar gyfer rheoli rhywogaethau planhigion 
ymledol (Ffromlys Chwarennog a Llysiau’r Dail).
 
Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar yr hyn a ddysgwyd o brosiect grant Galluogi Adnoddau Naturiol a 
Llesiant (ENRaW) Llywodraeth Cymru, Pwyth mewn Pryd Cynaliadwy. Mae’r prosiect hwn yn cael ei 
gyflwyno gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a phartneriaid ar draws pedwar dalgylch yn Sir 
Benfro.
 
Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau ar yr arfer gorau sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer rheoli 
dalgylch y Ffromlys Chwarennog, y rhesymeg dalgylch a ddefnyddiwyd, a'r dulliau rheoli a ddefnyddir a'r 
arferion gorau ar gyfer rheoli Llysiau'r Dail.
 
Sgyrsiau gan:
 
Matthew Tebbut
Swyddog Prosiect Pwyth mewn Pryd Cynaliadwy, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - rhoi egwyddorion 
rheoli dalgylchoedd ar waith

Dr. Dan Jones
Advanced Invasives a Phrifysgol Abertawe - y datblygiadau diweddaraf ym maes gwyddoniaeth rheoli 
llysiau’r dail

Geoff Lyles
Ecolegydd Mamaliaid Annibynnol - lliniaru effeithiau posibl rheolaeth y glannau ar ddyfrgwn

Gill Wislocka
Gweithredydd INNS Cymunedol, Llandudoch - profiadau o reolaeth INNS a arweinir gan y gymuned

I archebu eich lle, e-bostiwch: https://www.eventbrite.co.uk/e/a-catchment-approach-to-con-
trol-of-invasive-non-native-species-inns-registration-138920475883
 

 

Cefndir Fforwm Treftadaeth Sir Benfro
Mae Fforwm Treftadaeth Sir Benfro yn galluogi unrhyw un sydd â diddordeb yn nhreftadaeth ein sir i 
ddod ynghyd am gymorth, ar gyfer dysgu ac i rannu.

Fe wnaeth Fforwm Treftadaeth Sir Benfro ddechrau bywyd ychydig flynyddoedd yn ôl fel grŵp o gynrychiolwyr 
o sawl grŵp hanes cymunedol a gwirfoddolwyr o bob cwr o Benfro a Doc Penfro. Cydlynwyd y grwpiau gan 
Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro bryd hynny, ac roedd yn ofynnol iddynt rannu rhai o'r pethau yr oeddent wedi'u 
dysgu o un o'u prosiectau oedd yn cael ei ariannu. Tyfodd y grŵp a daeth yn Fforwm Treftadaeth De Sir Benfro, 
ond dros amser, dechreuodd trefnu cyfarfodydd rheolaidd a hysbysu aelodau'r grŵp gymryd mwy a mwy o amser.
 
Cysylltwyd â Stuart Berry, Cydgysylltydd Diwylliannol PLANED yn ddiweddarach i helpu i gynorthwyo.  Mae Stuart 
wedi gweithio gyda Tomos Jones, Archaeolegydd Cymunedol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac maen nhw 
wedi bod wrthi'n datblygu'r Fforwm, o ehangu'r cyrhaeddiad ar draws y sir ac annog mwy o grwpiau ac unigolion 
i gofrestru. Ers y set gyntaf o gyfyngiadau Coronafeirws ym mis Mawrth 2020, mae'r Fforwm wedi cyfarfod 
deirgwaith, gan arbrofi i geisio cyrraedd cynifer o aelodau â phosibl.  

Mae’r Fforwm yn rhedeg Tudalen Facebook (https://www.facebook.com/PembsHeritageForum)i rannu 
diweddariadau allweddol, ond maen nhw hefyd wedi dechrau Grŵp Facebook (https://www.facebook.com/
groups/pembsheritageforum) fel y gall aelodau rannu cynnwys rhyngddynt eu hunain a thrafod materion sy'n 
berthnasol.

Bydd y cyfarfod nesaf yn cynnwys cyflwyniad byr gan Mark Thomas o Scolton Manor, yn rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am brosiectau a bydd yn gyfle defnyddiol i gyfranogwyr rannu unrhyw waith maen nhw’n ymwneud 
ag ef ar hyn o bryd. Mae hefyd yn gyfle i glywed gan eraill ledled y sir, gyda chyfle i rwydweithio a thrafod 
unrhyw faterion y mae aelodau'n awyddus i siarad amdanynt.

Mae’r cyfarfod yn DDIGWYDDIAD RHAD AC AM DDIM a bydd yn cael ei gynnal ar ZOOM  
Ddydd Iau 18 Mawrth am 3.00pm 

I gofrestru ewch i:

https://www.eventbrite.co.uk/e/pembrokeshire-heritage-forum-virtual-meeting-mar-2021-
registration-142515027283
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch: pembrokeshire.heritage@gmail.com

Fforwm Treftadaeth Sir Benfro

https://www.eventbrite.co.uk/e/a-catchment-approach-to-control-of-invasive-non-native-species-inns-r
https://www.eventbrite.co.uk/e/a-catchment-approach-to-control-of-invasive-non-native-species-inns-r
https://www.facebook.com/PembsHeritageForum
https://www.facebook.com/groups/pembsheritageforum
https://www.facebook.com/groups/pembsheritageforum
https://www.eventbrite.co.uk/e/pembrokeshire-heritage-forum-virtual-meeting-mar-2021-registration-14
https://www.eventbrite.co.uk/e/pembrokeshire-heritage-forum-virtual-meeting-mar-2021-registration-14


Ben Davies

Mae ein Cynorthwyydd Prosiect Ben yn PLANED wedi creu map Google rhyngweithiol i'w gwneud yn fwy gweledol ac yn haws i'r cyhoedd ddod o hyd i'w Cyngor Tref 
neu Glerc lleol Sir Benfro. Mae manylion am ble y cynhelir holl gyfarfodydd Cynghorau Tref yn ogystal â'r cyfeiriad gohebu i gyd yn gysylltiedig â'r map. 

 Defnyddiwch y ddolen isod: 
https://t.co/GHITxAnliv?amp=1

Map Rhyngweithiol Cynghorau Tref a Chymuned Sir Benfro

https://t.co/GHITxAnliv?amp=1


Dros gyfnod y gaeaf, penderfynodd prosiect 
Ein Cymdogaeth Werin Preseli dreialu 
arddangosfa ar-lein wedi'i churadu gan 
y gymuned i ymgysylltu â chymunedau 
rhanbarth y Preseli yn eu hanes lleol 
arbennig.

Roedd gweithgareddau a digwyddiadau wyneb yn 
wyneb y prosiect wedi dod yn amhosibl oherwydd 
rheoliadau'r llywodraeth ynglŷn â'r feirws, felly 
ceisiwyd dull creadigol o ddarparu ymdeimlad o 
gymuned yn ogystal â chymorth a chefnogaeth 
gydag unigrwydd ac arwahanrwydd yn ein hardal 
wledig.

Aeth Sophie Jenkins, Swyddog Prosiect, ymlaen i 
greu grŵp Facebook ar thema wythnosol i annog 
cyfraniadau gan aelodau'r gymuned. Dechreuodd 
yn araf, ond o'r diwedd fe ddatblygodd lawer iawn 
o fomentwm gyda bron i 800 o aelodau bellach 
wedi ymuno, ac yn tyfu'n gyson bob wythnos. 

Daeth cyfraniadau cymunedol o hen ffotograffau, 
fideos ac atgofion yn duedd ddyddiol; gyda llawer 
o aelodau hefyd yn darganfod cyfeillgarwch oedd 
wedi’i golli ers amser maith a chysylltiadau teuluol 
nad oeddent yn gwybod eu bod yn bodoli. Mae 
hefyd wedi bod yn arbennig gweld y Gymraeg yn 
cael ei defnyddio'n helaeth ar y grŵp, gan gynnwys 
y dafodiaith sydd ynghlwm â’n hunaniaeth yn yr 
ardal hon.

Bydd y grŵp yn parhau ar agor fel cymuned ar-
lein, a bydd yn gweithredu fel gwaddol i'r prosiect 
hyd yn oed ar ôl iddo gau ar ddiwedd 2021. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn 
y grŵp ar-lein chwiliwch am "Ein Stori PRESELI Our 
Story" ar Facebook, neu e-bostiwch:

sophie.jenkins@planed.org.uk 

Sophie Jenkins

TUDALEN 

Rydym yn eich gwahodd i weithdy ar-lein RHAD AC AM DDIM lle 
byddwch yn dysgu pobi bara Preseli traddodiadol, i'w fwynhau 

gyda bowlen o gawl
 

Yr holl gynhwysion yn cael eu cyflenwi a'u danfon (o fewn ardal Preseli). 
Dan arweiniad Luke Conlon Bydd y Gymraeg a Saesneg yn cael eu 

defnyddio yn y gweithdy

Cynhelir dau weithdy ar wahân ar 
ddydd Iau 11 a dydd Gwener 12 Mawrth 11.00am-12.30pm

 

Cysylltwch â ni i gadw eich lle drwy e-bostio 
sophie.jenkins@planed.org.uk 

Rhowch eich enw, eich dewisiadau dietegol a'ch gofynion a'ch cyfeiriad 
(neu gallwch drefnu i gasglu yng Nghanolfan Llwynihirion Brynberian), yn ogystal 

â pha weithdy yr hoffech ei fynychu



Beth ydych chi'n ei wneud yn PLANED? 
Yn ffodus i arwain a chefnogi tîm gwych o unigolion cymwys a phrofiadol sydd gyda'i gilydd yn gweithio gyda phobl, 
cymunedau a phartneriaid i sicrhau newid cynaliadwy ac arloesol.

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am y gwaith a wnewch? 
Yr amrywiaeth o sectorau, themâu a phrosiectau mae PLANED yn ymwneud â nhw, a gyrru’r sefydliad yn ei flaen ac i 
fyny ers i mi ymgymryd â'r rôl hon ar ddiwedd 2018. Mae dod i gysylltiad â phobl o bob cefndir yn fraint wirioneddol, 
ac mae eu helpu yn eu cymunedau a gweithio gyda sefydliadau partner yn fy ysbrydoli'n gyson i wneud yn well a chy-
flawni mwy.

Beth yw'r prif heriau yn eich gwaith?
Amser - a diffyg amser! Gallai'r swydd, fel llawer o rai eraill, gymryd popeth arall drosodd yn rhwydd, felly mae'n 
bwysig cydbwyso bywyd gwaith â bywyd teuluol, a chael amser allan i ail-ganolbwyntio a dadflino.

Pa sgil yr hoffech ei wella fwyaf? 
Bod yn fwy medrus yn ddigidol gyda golygu fideo a sain. Rydym yn lwcus fod gennym sgiliau anhygoel o fewn y tîm yn 
PLANED, a hoffwn ddod o hyd i'r amser i ddeall yn well y manylion technegol a sut mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud.

Pwy sy'n eich ysbrydoli?
Fy nheulu.

Beth yw eich hoff hobïau? 
Cadw’n heini - neu geisio gwneud hynny! Datblygu eiddo. Treulio amser gyda theulu a ffrindiau.

A ydych chi'n berson boreol neu'n aderyn y nos? 
Mwy o berson boreol y dyddiau hyn – gallwch wneud cymaint mwy cyn 9am os ydych chi’n cynllunio, datblygu 
trefn gysgu dda, a blaenoriaethu.

Beth yw eich hoff ffilm? 
“The Game” - un o’r ffilmiau ias a chyffro gorau y gwnewch chi eu gwylio. Gyda Michael Douglas a Sean Penn, mae’n 
un o’r ffilmiau unigryw hynny y mae pawb sydd wedi’i gweld, yn gwybod pa mor dda yw hi!

What’s your favourite food? Cacen goffi (mae gen i ddant melys iawn), neu 
Bastai’r Bwthyn cartref da. Mae bwyd da bob amser ar ei orau pan fydd yn syml ac 
yn onest.

 
Sut ydych chi'n credu y byddai eich ffrindiau yn eich disgrifio chi? 
Mae'n debyg nad yw’n addas i’w argraffu! Ond mewn gwirionedd, gobeithio, 
yn ddibynadwy, yn deyrngar ac yn onest.

Dywedwch ffaith ddiddorol wrthym amdanoch chi eich hun 
nad yw wedi’i chynnwys uchod…
Ddim yn siŵr p'un a yw'n ddiddorol ai peidio, ond mae gen i Radd 8 gydag anrhydedd 
yn canu’r piano. 
 

IWAN THOMAS  -  Prif Swyddog Gweithredol

DOD I'N HADNABOD
Bob mis rydym yn rhoi sylw i aelod gwahanol o dîm PLANED a'r  
mis hwn tro Iwan Thomas yw hi i ddweud mwy amdano ei hun 

Mae’r tîm PLANED yn parhau i 
ddatblygu eu sgiliau Cymraeg, gan 
gynhyrchu dogfennau dwyieithog, 
cyfryngau cymdeithasol a hyrwyddo 
prosiectau sy'n gwella ac yn cynyddu 
sgiliau Cymraeg. Yn cael ei gefnogi gan 
ein Cynllun Datblygu’r Iaith Gymraeg, 
ac mae’r manylion hyn ar ein gwefan.

Ar ôl rhaglen ddogfen wych BBC TV Two y mis diwethaf Stonehenge The Lost Circle Revealed, 
gallwch wrando o hyd ar y podlediad a recordiwyd gan ein hallfa dreftadaeth Pembrokeshire 
Echoes yn siarad gyda Yr athro Mike Parker-Pearson a arweiniodd y tîm archaeolegol, gan brofi bod 
cerrig gwreiddiol heneb fwyaf eiconig Prydain yn tarddu o Sir Benfro.  tinyurl.com/4qr7zwue

http://tinyurl.com/4qr7zwue
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Drwy'r Lens


