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Gyda'r Pasg y tu ôl i ni, y 
cyfyngiadau yn llacio a rhai 
ffurfiau ar normalrwydd yn 
dychwelyd, rydym hefyd 
ar ddechrau cyfnod o 
etholiadau ar gyfer Senedd 
Cymru ym Mae Caerdydd. 
Er bod llwyfannau etholiad 
yn gorfod cael eu cynnal o 
bell drwy Zoom a rhaglenni 
tebyg, a'r cyfle ar gyfer 
dadl wyneb yn wyneb, gref 
a da wedi'i leihau i raddau, 
yn sicr nid yw'n gwanhau'r 
materion pwysig a wyneba 
ein cymunedau yma yng 
ngorllewin Cymru.
 
Y cynnydd yn y gweithredu 
a'r ymgyrchu cymunedol, 
gyda chefnogaeth gweithio'n 
effeithiol mewn partneriaeth, 
yw un o'r pethau cadarnhaol 
i ddod i'r amlwg yn sgil 
COVID. Wrth i gymdeithas 
ddatgloi'n araf bach, mae 
angen i ni adnabod ffyrdd a 
mecanweithiau ar gyfer cynnal, 
datblygu, a chefnogi'r adfywiad 
hwn mewn cymunedau yn well 
ar gyfer y tymor hwy.

 

Mae sefydliadau megis PLANED 
wedi bod yn gweithio'n 
ddiflino gyda chymunedau 
a phartneriaid drwy gydol y 
pandemig, ac er bod cymorth 
ariannol wedi bod ar gael ar 
gyfer hyn i ddechrau, ni fydd 
yn para am byth, ac mae 
cymunedau mewn perygl o 
golli'r gyfres hon o sgiliau, 
adnoddau ac arbenigedd i'w 
harwain ar ôl COVID.
 

Mae angen i bwy bynnag sy'n 
ffurfio'r llywodraeth nesaf ym 
Mae Caerdydd ym mis Mai 
eleni, ystyried, a mynd i'r afael 
â materion cyllid ar gyfer y 
sector gwirfoddol a'r trydydd 
sector yng Nghymru. O fewn 
ein cymunedau arfordirol 
a chymunedol, yn enwedig 
yma yng ngorllewin Cymru, 
sefydliadau'r trydydd sector yn 
aml yw'r sector cyntaf y mae 
preswylwyr yn y cymunedau 
hynny yn troi ato am gyngor, 
chymorth, a darpariaeth. 
Y sefydliadau hyn sy'n 
canolbwyntio ar y gymuned, 
ac yn cael eu harwain gan 
y gymuned, sy'n hyrwyddo 
ac yn cefnogi arloesedd yn y 
cymunedau hyn yn y lle cyntaf. 
Yna, gall cynlluniau peilot ar 
gyfer prosiectau unwaith fe'u 
profir, fynd ymlaen i sicrhau 
a defnyddio cyllid gan gyrff 
cyllido a sefydliadau mwy prif 
ffrwd.
 
Yn aml, y sefydliadau hyn sy'n 
canolbwyntio ar y gymuned, 
ac yn cael eu harwain gan 
y gymuned yw'r rhai cyntaf 
i gydnabod a chefnogi 
entrepreneuriaid a chadwyni 
cyflenwi lleol, cyn iddynt ennill 
troedle yn y farchnad leol a 
chael eu dewis a chefnogi gan 
gyrff y sector preifat a'r sector 
cyhoeddus mwy prif ffrwd.

Er hynny, trefnir cyllid ar gyfer 
sefydliadau cymunedol yn y 
sector gwirfoddol a'r trydydd 
sector yng ngorllewin Cymru, 
fel yng ngweddill y wlad, yn 
bennaf ar sail flynyddol, sydd 
ddim yn rhoi cyfle i gynllunio 
cymorth dros dymor hwy mewn 
cymunedau, ac i unigolion 
cymwys. Cyn gynted ag y mae 
ffrydiau cyllid blynyddol yn dod 
yn fyw, mae'r broses ymgeisio 
lafurus yn cael ei rhoi ar waith 
unwaith eto, lle ymddengys 
nad oes gwahaniaeth yn y 
swm o wybodaeth sy'n ofynnol 
p'un a ydych yn ymgeisio am 
£5,000 neu £100,000. Lle 
mae'r synnwyr o faint neu 
ddosbarthiad priodol o arian?
 

Mae angen ymrwymiadau cyllid 
tymor hwy arnom i ganiatáu i'n 
cymunedau gael mwy o hyder y 
bydd y prosiectau sy'n gweithio 
gyda nhw, ac ar eu cyfer, yno, 
o hyd, yr adeg hon y flwyddyn 
nesaf, ac ni fyddant yn cael 
eu gadael heb y cymorth, 
arloesedd, ac arbenigedd y 
mae'r trydydd sector yn eu 
darparu.
 

Felly, er bod pawb ohonom wedi 
dangos bod partneriaid ar draws 
yr holl sectorau a sefydliadau yn 
gallu, ac yn parhau i weithio'n 
dda gyda'i gilydd, mae angen i 
ni hefyd lobïo llywodraeth nesaf 
Cymru i adnabod yr angen 
am amserlenni a chylchoedd 
ariannu cyfartal i'r sefydliadau 
hynny yn y trydydd sector sy'n 
darparu cymaint ar lawr gwlad 
o fewn cymunedau - ac rydym, 
a byddwn yn parhau i weithredu 
fel eu sector cyntaf o gymorth, 
cyngor a darpariaeth.

GAIR 
GAIN EIN 

PRIF WEITHREDWR 

Iwan Thomas

Iwan Thomas

Tîm PLANED yn derbyn gwobr am 
ragoriaeth yn ystod COVID

Mewn seremoni ar-lein ar ddydd 
Llun 8 Mawrth, derbyniodd y tîm 
yn PLANED wobr gan Uchel Siryf 
Dyfed, Mrs Sharron Lusher DL, 
i gydnabod gwaith pawb o fewn 
y sefydliad yn parhau i gefnogi 
cymunedau a phrosiectau ar draws 
Sir Benfro dros y deuddeg mis 
diwethaf.

Ymunodd yr Arglwydd Raglaw, 
Miss Sara Edwards â'r cyflwyniad 
Zoom hefyd i longyfarch y tîm yn 
PLANED am eu hymdrechion 
arbennig a chanmol eu cydweithio 
â chymunedau a sefydliadau eraill 
ar draws Sir Benfro yn ystod y 
pandemig.

Yn bresennol yn y digwyddiad, yn 
ychwanegol i aelodau tîm PLANED, 
oedd ei Fwrdd o Ymddiriedolwyr 
dan arweiniad y Cadeirydd Barbara 
Priest, yn ogystal â Chadeirydd 
ac Is-gadeirydd Grŵp Gweithredu 
Lleol LEADER, y Cyng. Tony Baron, 
a Tegryn Jones, Prif Weithredwr 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Arfordir Penfro.

PLANED yw'r unig sefydliad a thîm 
gyda'i gilydd i dderbyn Tystysgrif 
Rhagoriaeth ar draws Sir Benfro, 
Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yng 
ngwobrau eleni gan Uchel Siryf 
Dyfed, gan fod yr holl wobrau 
eraill i unigolion, grwpiau bach a 
phrosiectau sydd wedi cyflawni 
tasgau a chanlyniadau penodol yn 
ystod y pandemig a'r cyfnodau clo.

Gan ymateb i'r wobr yn y digwyddiad 
ar-lein ac yng ngŵydd y gynulleidfa, 
dywedodd Prif Weithredwr PLANED, 
Iwan Thomas;

"Dyma gydnabyddiaeth 
arbennig i'r tîm sydd gennym 
yn PLANED bellach, y mae 
eu proffesiynoldeb, profiad, 
a sgiliau wedi rhagori ar 
ddisgwyliadau pawb yn y 
modd maent wedi ymateb 
i gymunedau, a pharhau i 
ddarparu mewn ffordd arloesol 
ac unigryw ar eu cyfer yn ystod 
y deuddeg mis diwethaf. Mae 
pob aelod tîm wedi cyfrannu 
at y canlyniadau rydym wedi 
parhau i'w cyflawni ac wedi 
gwneud hynny gyda syniadau 
newydd, tryloywder, a chan 
weithio mewn partneriaeth 
yn effeithiol â phartneriaid 
allweddol eraill y sector 
preifat, y sector cyhoeddus a'r 
trydydd sector."

Gwnaeth Cadeirydd y Bwrdd 
o Ymddiriedolwyr yn PLANED, 
Barbara Priest, sylw hefyd; 

"Mae'r holl dîm yn PLANED 
yn llawn haeddu'r wobr hon 
am sut maent wedi parhau 
i esblygu a chefnogi pobl ar 
draws Sir Benfro yn yr hyn 
sydd wedi bod yn gyfnod tu 
hwnt o heriol i bawb. Nid yw 
wedi bod yn hawdd, ond gyda 
chyfeiriad clir, ac agwedd ac 
ethos tîm positif a gonest, 

maent wedi gwneud llawer 
mwy na'r disgwyl, fel y mae 
nifer o sefydliadau tebyg wedi 
gwneud ar draws y sector 
gwirfoddol a'r trydydd sector 
yma o fewn y sir hefyd."

Gan gloi'r digwyddiad, dywedodd 
yr Arglwydd Raglaw a'r Uchel Siryf 
sut mae PLANED yn y blynyddoedd 
diweddar wir wedi hyrwyddo 
pwysigrwydd pobl yn eu gwaith, 
gydag ystod o brosiectau sy'n 
cefnogi cymunedau o lesiant 
cymunedol a digidol; micro-fentrau 
a chyfranddaliadau cymunedol; 
diwylliant a threftadaeth; 
ymddiriedolaethau tir cymunedol 
ac amgylcheddol; ynghyd â 
rhwydweithiau ehangach ar gyfer 
grwpiau diddordeb gwahanol, a 
gweinyddu'r Gronfa LEADER o fewn 
Sir Benfro; a galluogi a chefnogi 
nifer o gymunedau a grwpiau ar 
y cyd, a byddai'n parhau i wneud 
hynny am nifer o flynyddoedd i 
ddod.

Yn anfoddus, nid oedd y tîm yn gallu 
dathlu'r wobr wyneb yn wyneb. 
Maent yn parhau i weithio gartref a 
chefnogi prosiectau a chymunedau 
lu ar draws Sir Benfro, wrth weithio 
gyda phartneriaid i gefnogi gwaith 
ar wirfoddoli ar hyn o bryd, gan 
ymgysylltu â chynghorau tref a 
chymuned, a chyfleoedd gwytnwch 
e c o n o m a i d d - g y m d e i t h a s o l 
ehangach i gymunedau ar ôl 
COVID.



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 linkWith the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union



Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae John yn 
DATRIS wedi bod yn brysur yn gweithio ochr 
yn ochr â Sophie Jenkins a Mark o Ganolfan 
Llwynihirion ym Mrynberian yn creu eu gwefan 
newydd sbon. Mae'r neuadd newydd ym 
Mrynberian wedi'i lleoli yn hen ysgol y pentref 
sydd wedi cael ei hadnewyddu yn ddiweddar. 

Bydd y wefan newydd yn caniatáu i ddefnyddwyr 
y neuadd dref reoli'r safle eu hunain ac wrth 
fod yn ddwyieithog, bydd yn adlewyrchu 
gweithgareddau a diddordebau'r gymuned yng 
nghyffiniau Brynberian. 

Dyma ddolen i'w gwefan newydd:
http://canolfanbrynberian.org.uk/

Ar ddechrau'r flwyddyn cynhaliodd DATRIS 
drafodaethau gyda Hamdden Sir Benfro 
yn archwilio'r posibilrwydd o gynnal cyfres 
o bodlediadau ar y pwnc llesiant. Mae'r 
prosiect yma bellach yn mynd rhagddo a gellir 
lawrlwytho'r holl benodau podlediad sydd 
wedi'u recordio hyd yn hyn drwy fynd i:

https://pembswellbeing.libsyn.com/

Fel arall, gallwch danysgrifio i iTunes neu Spotify 
ac mae penodau sydd wedi'u recordio hyd yn 
hyn yn cynnwys grŵp Cylchedau Ysgafn; grŵp 
ffitrwydd Nos Fawrth; cogydd sy'n cystadlu 
mewn triathlon a chydlynydd Sir Benfro y 
Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i 
Wneud Ymarfer Corff. Bydd y penodau hyn yn 
cael eu darlledu unwaith bob pythefnos dros y 
flwyddyn nesaf.

Cyn y cyfnod clo cyntaf, dechreuodd John 
weithio 
gyda grŵp o Saundersfoot i helpu i greu ffilm yn 
hyrwyddo Llwybr Treftadaeth Gudd Diwydiant 
Glo Bae Saundersfoot. 

Helpodd grŵp o bobl ifanc o Ysgol Stepaside 
i ailgreu'r daith byddai eu cymheiriaid wedi'i 
chymryd er mwyn teithio yn ôl ac ymlaen 
o'r pyllau glo. Ond, wrth gwrs, amharodd 
cyfyngiadau'r Coronafeirws a'r cyfnodau clo a 
gohiriwyd y ffilmio. Fodd bynnag, gyda llawer 
o gydlynu ar-lein, cwblhawyd y ffilm yn y pen 
draw a gellir ei gwylio yma: 

https://www.youtube.com/
watch?v=jWk8TupYvHA

John Ewart

Mae Cyngor Sir Ceredigion, ar ran Grwpiau 
Gweithredu Lleol LEADER, y Cynllun Datblygu 
Gwledig yn Sir Benfro, Ceredigion a Sir Benfro 
wedi comisiynu Miller Research i gynnal 
astudiaeth ddichonoldeb ar fodelau logistaidd 
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 ynglŷn â phrynu bwyd lleol, i ddeall 
yn well patrymau prynu presennol, yn ogystal 
ag ysgogwyr allweddol a rhwystrau i brynu'n 
lleol.

Ni ddylai'r arolwg gymryd dim mwy na 10 
munud i'w gwblhau a bydd yr holl wybodaeth 
a gesglir yn cael ei chadw'n gyfrinachol gydag 
unigolion yn anhysbys wrth goladu gwybodaeth 
arolwg.

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy 
Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - 
Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, 

a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar 
gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 
Cliciwch ar y ddolen i gwblhau'r arolwg:

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

Mae tîm LEADER yn chwilio am ddefnyddwyr 
i gymryd rhan mewn gweithdy ar-lein byr ar 
ddydd Iau 15 Ebrill 10.00am-11.30am ac yn 
gofyn i wirfoddolwyr Sir Benfro fynychu.

Bydd y gweithdy yn rhannu modelau arfaethedig 
ar gyfer de-orllewin Cymru a bydd yn bwydo 
i mewn i adroddiad dichonoldeb dosbarthu 
bwyd penodol i Sir Benfro.
 
Os hoffech gymryd rhan, e-bostiwch: 
LEADER@planed.org.uk gyda'ch manylion 
cyswllt a rhif a bydd y tîm yn cysylltu â chi i 
gadarnhau. Mae uchafswm o 4 gwirfoddolwr 
yn ofynnol. 

Astudiaeth Ddichonoldeb 
ar Ddosbarthu Bwyd

AROLWG DEFNYDDWYR

CRYNODEB DATRIS

http://canolfanbrynberian.org.uk/
https://pembrokeshireleisure.co.uk/
https://pembswellbeing.libsyn.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jWk8TupYvHA
https://www.youtube.com/watch?v=jWk8TupYvHA
http://www.smartsurvey.co.uk/s/SKO4KL/ 
mailto:LEADER%40planed.org.uk?subject=


Micro-Fentrau Diweddaraf Sir Benfro
Erbyn hyn mae gan Sir Benfro 16 o ficro-fentrau anhygoel yn darparu cymorth, gofal personol 
a chwmnïaeth. Dengys y map isod ymhle maent wedi'u lleoli. Mae'r marcwyr porffor yn dynodi 
micro-fentrau a all ddarparu gofal personol, tra mae marcwyr glas yn dynodi'r rheiny sy'n darparu 
cymorth a chwmnïaeth yn unig. 

Gallwch edrych ar y map rhyngweithiol yma: 

www.google.com/maps/d/viewer?mid=151lt8zq7AOYyGroIgMvXyY27CTnKU13H&ll=51.839595
229584155%2C-4.885162050000007&z=10 

Ein micro-fentrau diweddaraf i sefydlu ers mis Mawrth yw:
 
• With a Little Help yn Hwlffordd
• Sue's Assistance yn Aberdaugleddau

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

Diwrnod ym mywyd Micro-fenter...

Mae Zena Buchanan-Davies – sylfaenydd 'All About You: Care, Support and Behaviour 
Therapy' – yn rhoi cipolwg personol ar waith micro-fentrau a'u heffaith yn Sir Benfro yn y fideo 
byr hwn: www.facebook.com/allaboutyoucommunitysupport/videos/279194997110671 

Os ydych yn frwd dros helpu eraill ac mae gennych ddiddordeb mewn sefydlu eich gwasanaeth 
cymorth neu ofal eich hun, cysylltwch â lee.james@planed.org.uk / 07535 810003, neu 
ewch i: 

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

  Ariennir Catalyddion ar gyfer Gofal drwy raglen LEADER 
gydag arian cyfatebol gan bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Lee James

YOUTH
ENGAGEMENT
TOOLKIT
Guidance for Town and Community Councils

THE PROJECT

The Community Well-Being and Resilience Project (CWBR) has
developed this toolkit to provide practical support and guidance for
town and community councils in Pembrokeshire looking to engage
with children and young people in their community.  The aim is to help
them to tailor their approach to enable young people to participate in
decision-making and also express their views on projects, activities and
services.

THE CHALLENGE

Town and community councils across Pembrokeshire asked the
Community Well-Being and Resilience Project for support in how they
can engage and communicate with children and young people in the
communities they serve more effectively and confidently.

THE AIM

The aims of this toolkit are to highlight key services/places that work
with children and young people which can provide support and advice
on meaningful and successful engagement; to ensure young people
have access to decision-making forums; to provide the town and
community council with practical methods on how to engage with
children and young people effectively and sustainably.

THE BENEFITS

Changes in community atmosphere and environment
Better policy and strategic developments
Greater awareness of children and young people's needs
Young people have a stronger sense of empowerment and local
identity
Helps counteract disengagement

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.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/catalysts-for-care-directory-of-care-and-support-services-in-pembrokeshire/  
http://www.planed.org.uk/catalysts-for-care-directory-of-care-and-support-services-in-pembrokeshire/  
http://www.facebook.com/allaboutyoucommunitysupport/videos/279194997110671   
http://www.facebook.com/allaboutyoucommunitysupport/videos/279194997110671   
mailto:lee.james%40planed.org.uk?subject=


Astudiaeth Achos Prosiect LEADER

MENYWOD GORLLEWIN CYMRU
Ebrill 2018

Ymgeisydd - Amgueddfa Arberth

Cyfanswm £25,600 y mae £14,800 ohono wedi'i ariannu gan LEADER 
drwy Grŵp Gweithredu Lleol Arwain Sir Benfro

Crynodeb o'r Prosiect

Nod cychwynnol y prosiect oedd ymchwilio i, a choladu hanes amrywiol menywod lleol mewn ffyrdd 
newydd ac arloesol yn cynnwys amgueddfa rithiol gyda mynediad i bawb. Bu i ni adnabod yr angen 
i fynd i'r afael â'r cydbwysedd mewn hanes cofnodedig, er mwyn sicrhau bod menywod yn cael 
eu cynrychioli'n deg a chywir. Roeddem hefyd yn gobeithio gwella cynaliadwyedd yr amgueddfa 
(drwy ehangu cyrhaeddiad a lleihau adnoddau papur), darparu cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth, 
cynyddu sgiliau a darparu gwybodaeth hygyrch, ystyrlon i bawb.  

Canlyniadau'r Prosiect

Roedd y flwyddyn beilot dan nawdd LEADER yn canolbwyntio ar Sir Benfro, gyda ffocws ar ymchwil 
a datblygiad cychwynnol amgueddfa chwiliadwy ar-lein. Darparodd gyfleoedd hefyd i bobl hŷn 
gymryd rhan a rhannu straeon, drwy weithdai hanes llafar rhyng-genedlaethol ac ymgynghori. 
Harneisiodd hyn adnodd gwerthfawr y cof, yn ogystal â darparu cyfle i wirfoddolwyr ifanc, ysgolion, 
ymgeiswyr Dug Caeredin a'r rheiny ar brofiad gwaith, ddatblygu sgiliau ystyrlon.

Mae amgueddfa ar-lein WOWW wedi, ac yn parhau i ddarparu adnodd hawdd ei gyrraedd ac am 
ddim sy'n gwarchod ac yn rhannu hanes menywod lleol a fyddai fel eraill yn angof a bydd yn cael 
ei ymestyn a'i ddatblygu ymhellach. Aeth y prosiect y tu hwnt i'r disgwyliadau ar gyfer cydweithio 
a rhannu adnoddau a chyfleoedd hyrwyddo. Mae cwmpas gweithgareddau a digwyddiadau wedi 
rhagori ar ddisgwyliadau a chyrraedd pobl o bob rhan o'r gymdeithas.  

Gwersi a Ddysgwyd

Mae'r prosiect wedi bod yn bellgyrhaeddol ac roedd yn mynnu hwyluso, cyfranogi a gweinyddu 
a oedd yn golygu sawl awr ychwanegol ar gyfer un aelod staff rhan-amser. Er bod cyfranogiad 
gwirfoddol wedi bod yn amhrisiadwy, roedd y prosiect yn mynnu o leiaf un aelod o staff arall neu 
swydd lawn amser.

Symud Ymlaen

Wrth i ni symud ymlaen gyda'r prosiect yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae ffocws prosiect 
Menywod Gorllewin Cymru wedi dibynnu hyd yn oed yn fwy ar adnoddau digidol, o ymchwil 
ar-lein i ddigwyddiadau Zoom, gyda rhwystrau a darganfyddiadau newydd ar hyd y ffordd.  Mae 
defnyddio technolegau digidol yn parhau i greu gwaddol mwy cynhwysfawr ac mae'n rhywbeth y 
gellir ei ddatblygu'n gyson yn y dyfodol. 

Mae'r prosiect wedi cadarnhau cyllid ar gyfer y ddwy flynedd nesaf gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri 
Genedlaethol. Bydd hyn yn ehangu cyrhaeddiad daearyddol ac ymchwil amgueddfa ar-lein WOWW. 
Ar ben hynny, bydd amser yn cael ei dreulio ar ddatblygu perthnasoedd eraill gyda grwpiau ac 
unigolion eraill i ledaenu'r neges a chreu gweithdai, sgyrsiau a digwyddiadau arloesol er bydd y 
gymuned.

"Fe wnes i wir fwynhau cwrdd â beirdd newydd a rhannu straeon menywod 
Cymru â nhw. Nid oedd y diwrnod yn ddigon hir."

"Mae'r prosiect hwn yn denu pobl i'r amgueddfa, gan gynyddu nifer yr 
ymwelwyr a datblygu gwybodaeth am, a balchder yn nhreftadaeth gyfoethog 

gorllewin Cymru."

"Cyflawniad gwych a gwaddol gwirioneddol ar gyfer y dyfodol."

"Un peth fyddai wedi gwneud heddiw yn well fyddai cael mwy o amser 
yn yr amgueddfa i wneud mwy o bethau."

Am ragor o wybodaeth, ewch i: 
https://woww.narberthmuseum.co.uk/

Bydd Astudiaeth Achos Ffilm Menywod Gorllewin Cymru ar gael i'w gwylio ar 
ein gwefan:

https://www.arwainsirbenfro.cymru/en/leader-projects/case-study-films/

https://www.heritagefund.org.uk/
https://www.heritagefund.org.uk/
https://www.arwainsirbenfro.cymru/en/leader-projects/case-study-films/


Fel y gwyddoch, mae gan PLANED 
draddodiad hir o weithio gyda grwpiau 
a chymdeithasau hanes cymunedol Sir 
Benfro. 

Wrth i ni symud tuag at yr haf, rydym 
yn bwriadu dathlu a hyrwyddo'r gwaith 
gwych hwn drwy Wythnos Treftadaeth 
Gymunedol gyntaf Sir Benfro.

Cynhelir yr wythnos hon o ddathliadau 
rhwng Dydd Llun 31 Mai a Dydd 
Gwener 4 Mehefin.  

Oherwydd cyfyngiadau COVID ac er mwyn 
sicrhau y gallwn amddiffyn preswylwyr, 
ymwelwyr, a chydweithwyr, cynhelir y 
digwyddiad agoriadol ar-lein yn unig. 

Mae PLANED yn gweithio'n galed i 
ddod â chyfres o ddigwyddiadau rhithiol 
mewn partneriaeth â chymunedau, ac 
yn gobeithio y bydd grwpiau lleol mewn 
sefyllfa i gymryd rhan.

Cyn bo hir, bydd PLANED yn rhannu 
rhaglen gychwynnol o bodlediadau, 
cwisiau ar-lein, sgyrsiau wedi'u recordio 
ymlaen llaw, a digwyddiadau eraill a 
gynhelir drwy gydol yr wythnos. 

Rydym hefyd yn gobeithio y bydd grwpiau 
wedi'u hysbrydoli i greu eu cynnwys 
rhithiol eu hunain, lle byddwn yn gallu 
rhannu a hyrwyddo.

Os hoffech gyfrannu at unrhyw un o'n 
digwyddiadau, neu os oes gennych 
syniadau am un eich hun a bod angen 
rhywfaint o gymorth arnoch, cysylltwch 
drwy e-bostio stuart.berry@planed.org.
uk: 
stuart.berry@planed.org.uk i drafod eich 
syniadau.

Nid oes unrhyw gost i gymryd rhan, a 
byddwn yn hynod falch o'ch cefnogi lle 
gallwn wneud hynny.

WYTHNOS TREFTADAETH 
GYMUNEDOL SIR BENFRO

LEADER 
DIGWYDDIADAU AM DDIM AR EU FFORDD...

Mae Arwain Sir Benfro yn falch o ddarparu, ar y cyd â Chymunedau Digidol Cymru 

SESIYNAU HYFFORDDI RHYNGWEITHIOL, 1 AWR

HWYLUSO 
SESIYNAU AR-LEIN
           

Gwella sut rydych chi'n cyflwyno ac yn hwyluso ar-lein gyda'r sesiwn awr 
AM DDIM hon

Oherwydd cyfnod clo COVID-19, mae prosiectau wedi gorfod addasu a dod 
o hyd i ddatrysiadau ar-lein gyda defnyddwyr prosiectau.  O fewn y weminar 
awr o hyd am ddim hon, byddwch yn gallu cael awgrymiadau da ar hwyluso 
cyfarfodydd a chyflwyniadau ar-lein, sut i osgoi trapiau cyffredin a chael y gorau 
o gyfarfodydd ar-lein.

HYFFORDDIANT 
PADLET
           

Ydych chi’n rhannu gwybodaeth ar brosiect ac eisiau 
defnyddio offeryn ar-lein AM DDIM i’ch helpu i gadw’r wybodaeth am y 
prosiect hwnnw mewn un lle?

Mae Padlet yn offeryn ar-lein AM DDIM sy'n cael ei ddisgrifio orau fel hysbysfwrdd 
ar-lein a gellir ei ddefnyddio i bostio nodiadau ar dudalen gyffredin. Gall y 
nodiadau a bostiwyd gynnwys dolenni, fideos, delweddau a ffeiliau dogfennau 
i'w rhannu gyda rhanddeiliaid prosiect. Yn ystod y weminar awr AM DDIM 
hon, byddwn yn rhoi trosolwg i chi o Padlet, ac yn amlinellu pam rydym yn ei 
ddefnyddio fel ein platfform rhannu adnoddau ac yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau 
i chi ar gyfer eich anghenion prosiect eich hun.

ARCHEB-
WCH 

ARCHEB-
WCH 

ARCHEB-
WCH 

DYDD MERCHER 5 MAI 2020 4.00PM - 5.00PM
DYDD LLUN 10 MAI 9.30AM - 10.30AM 

      DYDD IAU 6 MAI 9.30AM - 10.30AM 

mailto:stuart.berry%40planed.org.uk?subject=
https://zoom.us/meeting/register/tJIscu2qpzwpG9JvzWu6KM-FIXAXlqDXOmUP
https://zoom.us/meeting/register/tJcqfuGuqTguG9WQbvJvooSDxapn9XO-SkxT
https://zoom.us/meeting/register/tJ0ucu2rqDoqGtToGLS6eTKq3Jt-_bGYP296


TUDALEN 

WEDI GWERTHU 
WEDI GWERTHU 

I ddathlu Wythnos Ryngwladol Awyr Dywyll, bu Perfeddwlad y Preseli yn cydweithio â 
@PembsCoast i gynnal digwyddiad gyda'r Archaeolegydd Cymunedol Tomos Jones a'r 

storïwr Alice Courvoisier am dirweddau cyn-hanesyddol y Preseli, 
yn ogystal â straeon hynafol am awyr y nos.

Ewch i www.discoveryinthedark.wales am ragor o wybodaeth

YCHYDIG O LEOEDD AR GAEL

YCHYDIG O LEOEDD AR GAEL

Wythnos Ryngwladol Awyr 

http://www.discoveryinthedark.wales


Beth ydych chi'n ei wneud yn PLANED? 
Rwy'n ddigon lwcus i fod yn gweithio ar ambell i brosiect sy'n golygu nad oes yr un diwrnod byth yr un fath a fy mod 
yn cael dysgu llawer mwy. Rwy'n helpu i ddarparu'r Gronfa Asedion Cymunedol a'r Prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol 
ac yn darparu cymorth gweinyddol i'r prosiect BRICS. 

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am y gwaith a wnewch? 
Rwyf wir yn mwynhau amrywiaeth y tasgau, hyblygrwydd yr wythnos weithio a'r tîm ac aelodau cymuned rwy'n 
gweithio â nhw. Cyn i COVID daro, byddwn yn gallu ymweld â chymunedau gwahanol a dweud wrthynt bopeth am 
natur y prosiectau a wnawn. Mae bob amser yn wych cwrdd â phobl angerddol sy'n ceisio cyflawni pethau da ac mae'n 
fraint gallu helpu a chefnogi'r bobl hyn. 

Beth yw'r prif heriau yn eich gwaith? Ar hyn o bryd, mae COVID wedi cyflwyno sawl rhwystr i fy niwrno-
dau gwaith. Felly fel sawl un arall, rydym wedi gorfod addasu a newid rhai o'r pethau a wnawn; mwy o gyfarfodydd 
ar-lein a gweithio gartref gyda phlant yw rhai o'r newidiadau hynny. 

Pa sgil yr hoffech ei wella fwyaf?  Rwyf bob amser yn awyddus iawn i roi cynnig ar, a dysgu am bethau 
newydd a gwella. Rwyf wedi bod yn ceisio dysgu Cymraeg, yn achlysurol ers 10 mlynedd bellach. Mae fy ngwraig yn 
siarad Cymraeg ac mae dau o'n plant bach yn siarad Cymraeg hefyd. Fi yw'r un sy'n gadael y tîm i lawr! Byddai bod yn 
fwy rhugl yn y Gymraeg yn fy nghaniatáu i siarad ag aelodau cymuned yn eu hiaith frodorol, ddewisol weithiau. Byd-
dwn hefyd yn gallu deall yr hyn mae fy nghydweithwyr yn ei ddweud amdanaf! 

Pwy sy'n eich ysbrydoli? Yn bersonol, mae gennyf ambell i berson ysbrydoledig yn fy mywyd. Mae fy mam-
gu yn ddynes arbennig sydd wedi rhoi cymaint i mi (rwy'n gwybod bod pawb ohonom yn dweud hynny am ein 
mam-guod). Mae wedi addysgu cymaint am fywyd i mi ac yn parhau i fy ysbrydoli hyd heddiw. Mae fy ngwraig yn fy 
ysbrydoli - nid yw wedi dweud wrthyf ysgrifennu hyn ychwaith! Mae'n berson mor garedig, gofalgar ac yn fam wych 
i'n plant. Rwy'n cael fy ysbrydoli gan bobl gyda rhinweddau a galluoedd amrywiol - roedd sgiliau arwain a chymhelliant 
Syr Alex Ferguson yn anhygoel - rwy'n gefnogwr Manchester United. Martin Luther King am ei waith oes yn dod â 
chydraddoldeb i'r byd a gwthio ymlaen drwy ei ofnau. Gallwn fynd ymlaen ac ymlaen. 

Beth yw eich hoff hobïau? Rwyf wir yn mwynhau chwarae pêl-droed, ond nid wyf wedi chwarae ers achau. 
Rwy'n hoff o redeg a mynd â'r ci am dro. Rwy'n mwynhau coginio, bwyta allan a gwneud ychydig o DIY.

A ydych chi'n berson boreol neu'n aderyn y nos? Rwyf bob amser yn codi'n gynnar gan fod gennyf 
blant bach ac mae hynny'n golygu bod rhaid i mi weithio gyda'r nos i gwblhau pethau. Byddwn yn dweud fy mod yn 
fwy o berson boreol. 

Beth yw eich hoff ffilm? 
Gallaf roi fy hoff 3 ddim mewn unrhyw drefn. Forest Gump, The Green Mile a Shawshank 
Redemption. Cyfarwyddo gwych a chymaint o haenau i'r ffilmiau hyn, maent yn gwneud i 
chi feddwl am y byd o ddifrif.  

Beth yw eich hoff fwyd? Mae'r cwestiynau hyn mor anodd! Rwyf wrth fy modd â 
bwyd. Rwy'n hoff o stecen dda, neu ginio dydd Sul, neu bryd un pot. Fy hoff bwdin yw 
Crème Brulee gyda bisgedi brau. 

Sut ydych chi'n credu y byddai eich ffrindiau yn eich disgrifio chi? 
Gonest, dibynadwy, mymryn o berffeithydd, canwr gwael, dawnsiwr hyd yn oed gwaeth.

Dywedwch ffaith ddiddorol amdanoch eich hun nas nodwyd uchod...
Pan oeddwn yn iau, enillais gystadleuaeth ddawnsio a olygai fod fy nheulu cyfan wedi 
derbyn gwyliau am ddim yr haf dilynol - roedd rhaid i ni ddychwelyd gan fod angen i mi 
amddiffyn fy nheitl! Dawnsiwr gwael, nid wyf yn credu. 

JASON RETTER - CYNORTHWYYDD PROSIECT

DOD I'N HADNABOD
Bob mis rydym yn rhoi sylw i aelod gwahanol o dîm PLANED a'r 
mis hwn tro Jason Retter yw hi i ddweud mwy amdano ei hunSymposiwm CWBR

Wrth i'r prosiect CWBR presennol dynnu tua'i derfyn, 
dyma gyfle i ddysgu am ein hadnoddau terfynol, 

trafod ein camau nesaf, a'n helpu i ddathlu 
popeth a gyflawnwyd

Dydd Iau 15 Ebrill 2021
13:00 – 15:00

I ARCHEBU EICH LLE AM DDIM, COFRESTRWCH YN: 

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

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


Mae tîm PLANED yn parhau i ddatblygu 
eu sgiliau Cymraeg, cynhyrchu 
dogfennau dwyieithog a negeseuon 
ar y cyfyngau cymdeithasol, a 
hyrwyddo prosiectau sy'n gwella a 
chynyddu sgiliau Cymraeg. Gyda 
chefnogaeth ein Cynllun Datblygu'r 
Gymraeg newydd, y gellir dod o hyd 
i fanylion amdano ar ein gwefan.

Mae ein Podlediad Llesiant Sir Benfro ar gael i'w lawrlwytho o heddiw ymlaen. Mae John Ewart 
wedi bod yn siarad â Francesca Murphy; y gellir dod o hyd iddi yng Nghanolfan Hamdden Aberg-
waun, pan nad yw'n cymryd rhan mewn cystadlaethau hwylio. Gallwch wrando yma: https://tinyurl.
com/4c7hpxnz

https://tinyurl.com/4c7hpxnz 
https://tinyurl.com/4c7hpxnz 
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