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Wrth i ni ddechrau gweld 
sawl agwedd ar gymdeithas 
yn ail-agor, a chymunedau'n 
croesawu ymwelwyr unwaith 
eto, mae'r cyfleoedd i ystyried 
pa wersi yr ydym wedi'u 
dysgu yn ystod y cyfnod clo 
yr ydym am eu cynnal, a'r 
rheiny cyn COVID nad ydym yn 
dymuno dychwelyd atynt neu 
eu cadw, yn dwyn sylw cryn 
dipyn o drafodaethau a gwaith 
cynllunio.
 
Mae PLANED wedi arwain 
trafodaethau gyda nifer o 
sefydliadau partner yn y sir, i 
ddeall beth allwn ni ei ddysgu'n 
uniongyrchol gan gymunedau ers y 
don gyntaf o COVID yng ngwanwyn 
2020. Yn wir, dechreuodd y 
trafodaethau cyntaf ynghylch 
arolwg o gymunedau i gipio eu 
safbwyntiau ar y gefnogaeth sydd 
ei hangen ac sy'n ofynnol wedi 
COVID yn haf 2020. 

Serch hynny, yn anffodus dychwelyd 
a wnaeth y cyfyngiadau a'r cyfnod 
clo ddiwedd 2020 a dechrau 2021, 
ochr yn ochr â chyflwyno'r rhaglen 
frechu lwyddiannus, a'r teimlad 
oedd y byddem yn aros tan nawr i 
lansio'r broses ymgysylltu hon.

 
Bellach, mae “Arolwg Ymateb 
Cymunedau Sir Benfro i COVID” 
yn fyw ar gyfer mis Mehefin a 
dechrau mis Gorffennaf, i gipio 
cymaint o wybodaeth â phosibl 
gan gymunedau ledled y sir, o 
ran eu meddyliau a'u pryderon 
uniongyrchol, a sut all sefydliadau 
yn y sir barhau i gydweithio mewn 
partneriaeth, darparu cefnogaeth 
drwy brosiectau, a mentrau, sy'n 
parhau â'r gweithgareddau maen 
nhw eu heisiau a'u hangen, fel y 
dysgwyd drwy brofiadau diweddar.
 
Mae pwysigrwydd parhau â 
grymuso ein cymunedau a'u llais yn 
allweddol wrth i ni ddod o COVID, 
a bydd yr arolwg hwn yn gymorth 
i dystio'r angen i gynnal nifer o'r 
ymatebion a'r mecanweithiau 
cyflawni unigryw yr ydym wedi'u 
gweld yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf. Bydd cyfathrebu ac 
ymgysylltu yn allweddol i gefnogi'r 
arolwg ymateb i COVID hwn, ac 
rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad 
ac arweiniad gan bartneriaid 
ynghylch sut ydym yn cyflawni 
hyn. Yn ogystal â'r arolwg ar-
lein a'r fersiynau rhwydd eu 
darllen a gynhyrchwyd, rydym yn 
ddiolchgar i Gyngor Sir Penfro â'u 
tîm Gwasanaethau Hamdden am 
ganiatáu blychau postio i anfon 
arolygon papur sydd wedi'u cwblhau 
ym mhob Canolfan Hamdden 
ledled y sir, felly gall unrhyw un 
nad yw'n dymuno, neu nad yw'n 
gallu, ei gwblhau ar-lein, fynd ati 
a'i ddychwelyd i leoliad canolog yn 
eu cymdogaeth, a sicrhau bod ei 
gyfraniadau yn cael eu hystyried yn 
y canlyniadau terfynol.
 
Prif ganlyniad yr arolwg hwn fydd 
rhannu a defnyddio ei ddata i fod 
yn sail i gefnogaeth a darpariaeth 
uniongyrchol. Rydym eisoes wedi 
gweld y gwaith sylweddol yn y sir 
drwy waith mewn partneriaeth 
gyda mentrau blaenllaw fel 
Rhwydwaith Cymorth 
Cymunedol Sir Benfro (PCSN) a 
sefydliadau yn gweithio ar draws 
cymunedau, yn gwneud hynny 
ar y cyd fel un strwythur cyflawni 
cydlynol; a bydd canlyniadau'r 
arolwg hwn yn gymorth i gryfhau 
ymhellach a chanolbwyntio ar sut 
all hyn barhau ar y cyd yn seiliedig 
ar anghenion cyfredol y cymunedau 
hynny a thrwy wrando ar eu barn.
 

Wedi dweud hynny, dylid bod yn glir 
bod yr arolwg hwn, fel yr arweiniwyd 
gan bartneriaid gyda chymunedau 
wedi COVID ac ar eu cyfer, yn cyd-
fynd ag ymgysylltiadau ac arolygon 
pellach gan eraill megis y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, a 
chyfeirio eu hanghenion, gan edrych 
ar y tymor hirach, a chynllunio 
ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 
Dylid bob amser cyfathrebu'n eglur 
yr anghenion ar gyfer y darnau 
hyn o waith er mwyn galluogi 
cymunedau i gael dealltwriaeth glir 
o'r hyn y ceisir amdano a pham - 
a hefyd drwy gyfathrebu ymhlith 
sefydliadau partner, i sicrhau ein 
bod yn rhannu gwybodaeth briodol 
i osgoi dyblygu posibl.
 
Pwysig hefyd yw nodi nad 
yw'r gwaith sydd ynghlwm â'r 
ymgysylltiad hwn, y paratoi, a 
hyrwyddo'r arolwg wedi cael 
unrhyw gyllid ychwanegol, ac mae'n 
ymwneud â chynllunio gofalus a 
defnyddio adnoddau cyfredol gan 
PLANED a'i bartneriaid, i alluogi'r 
prosiect allweddol hwn i barhau i 
ddatblygu a chyflawni'r canlyniadau 
sydd eu hangen. 

Wedi i'r canlyniadau gael eu 
dadansoddi a'u gwirio yn ystod 
mis Gorffennaf ac Awst, cânt 
eu hyrwyddo a'u rhannu'n eang 
â phartneriaid a chymunedau 
yn ystod mis Medi i uchafu eu 
tryloywder a'u heffeithiolrwydd i 
fod yn sail i ddarpariaeth a newid 
lle bynnag sydd angen.
 
Gydag etholiadau'r Senedd wedi 
dod i ben bellach, a rhaglenni 
a blaenoriaethau newydd yn 
dod drwy Fae Caerdydd, gyda'r 
dystiolaeth ychwanegol hon i fod yn 
sail i drafodaethau a'u llywio ar ran 
cymunedau gyda llunwyr polisïau a 
chyllidwyr, gobeithiwn y byddwn yn 
gweld llais cymunedau yn arwain y 
cynigion hynny, a ffocws newydd ar 
ddarpariaeth ar lefel leol, gan ennill 
rhagor o fomentwm a chefnogaeth 
yn ystod yr hydref a thu hwnt.
 
Yn olaf, wrth i ni yn PLANED 
ddychwelyd at ein gwaith yn y 
swyddfa yn rhan amser, ochr yn 
ochr â chydbwyso gweithio peth o'r 
amser gartref hefyd, hoffwn ddiolch 
i'r holl dîm am eu hymdrechion 
parhaus a'u gwaith arloesol yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

GAIR 
GAN EIN 

Iwan Thomas

Beth sydd wedi bod yn digwydd gydag 
Asedion ers yr erthygl ddiwethaf yng 
nghylchlythyr mis Mawrth? 

Mae ein haelodaeth wedi gweld twf sefydlog 
ers mis Mawrth, gydag aelodau ychwanegol 
yn ymuno ac yn dewis buddiolwyr newydd i 
gefnogi.  

Mae mwy o ddilynwyr wedi dewis cefnogi a 
chodi arian at Clebran Papur Bro’r Preseli 
ynghyd â Sandy Bear yn Aberdaugleddau, 
Neuadd Goffa Casnewydd a Neuadd 
Bentref Newydd Llangwm. Hoffem ddiolch 
i'r bobl hyn am ymuno â'r cynllun ac am ddewis 
i gefnogi achos da lleol. 

Mae enillwyr Loteri Asedion fel a ganlyn: 

Chwefror 2021

Sara Phillips, Hermon (£100) 
Linda Wilshaw, Glandŵr (£30)

Mawrth 2021

Melony Richards, Hermon (£100) 
Richard Vaughan, Hermon (£30)
  
Da iawn i'n holl enillwyr, gobeithio y gwnewch 
chi fwynhau gwario eich enillion. 

Bydd y tro nesaf ar gyfer ein haelodau sydd 
wedi talu ar gyfer mis Mai, felly cofiwch fynd 
i'n gwefan www.asedion.cymru neu chwilio 
amdanom ar Facebook.

 

Newyddion eraill...
 
Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi bod ein 
gwefan bresennol yn cael gweddnewidiad i 
wefan newydd, well. Hoffem glywed eich barn 
wedi iddi fynd yn fyw.

Mae'n addo bod yn fwy cyfeillgar i ddefnyddwyr 
a chanolbwyntio ar gymunedau. Cadwch lygad 
am ddyddiad lansio swyddogol! 

Y cwbl sydd ar ôl i'w ddweud yw diolch i bawb 
sy'n parhau i gefnogi prosiect Cronfa Asedion 
Cymunedol . 

Mae gwybod bod preswylwyr lleol yn fodlon ac 
yn gallu cefnogi achosion da mor arbennig yn 
eu cymunedau lleol wirioneddol yn codi calon. 

Un o rannau gorau fy swydd yw rhoi gwybod 
i fuddiolwr bod pobl hael wedi rhoi rhodd 
ariannol iddo ei defnyddio fel y mae'n credu 
sy'n addas.

CRYNODEB ASEDION

Jason Retter

http://Pembrokeshire Communities COVID Response Survey
http://Pembrokeshire Communities COVID Response Survey
https://www.pembrokeshire.gov.uk/
https://www.sandybear.co.uk/
https://www.newportmemorialhall.co.uk/
https://www.llangwm-pembrokeshire.org.uk/llangwm_newvillagehall.html
https://www.llangwm-pembrokeshire.org.uk/llangwm_newvillagehall.html
http://www.asedion.cymru


Wrth i gymunedau ledled Sir Benfro ddod o'r 
cyfnod clo yn sgil COVID, mae PLANED wedi 
bod yn gweithio gyda sefydliadau partner 
megis PAVS, Cyngor Sir Penfro, Span Arts 
a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, i 
ddatblygu arolwg yn seiliedig ar gymunedau 
i gasglu safbwyntiau, anghenion a chyfleoedd 
uniongyrchol cymunedau.

Yn y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweld 
ein cymunedau yn adfywio, gyda mwy o 
breswylwyr yn cymryd mwyfwy o ran yn 
cefnogi eu cymdogion a busnesau lleol wrth i 
ni wynebu'r cyfnod clo, a'r heriau economaidd-
gymdeithasol ehangach mae hyn wedi'u 
cyflwyno i bawb.

Ar ôl ei gynllunio ers y llynedd, roedd PLANED 
yn awyddus i weithio mewn partneriaeth i fynd 
i'r afael â'r pwyslais newidiol o fewn cymunedau, 
a'i gipio, a'r grym mae nifer o 'weithredwyr' 
newydd o fewn y cymunedau hynny wedi'u 
cyflwyno, ochr yn ochr ag arweinwyr ac 
actifyddion cymunedol mwy sefydledig.

Mae'r arolwg hwn yn ymwneud â'r gefnogaeth 
y gall sefydliadau cymunedol ei darparu yn y 
tymor uniongyrchol i gymunedau dros y 12 mis 
nesaf i ddechrau, wrth i ni ddod o'r cyfnod clo. 
Caiff y wybodaeth o'r arolwg ei gwneud yn gwbl 
ddienw, a bydd yn cydymffurfio â GDPR, ac yn 
cael ei dadansoddi gan y partneriaid uchod, i 
gynorthwyo i fod yn sail i'r gefnogaeth sydd 
ei hangen ac sy'n ofynnol o fewn cymunedau 
yn y dyfodol ar draws pob prosiect a menter 
cymwys a all fod yn darparu cefnogaeth nawr, 
neu yn y dyfodol ledled Sir Benfro.

Bydd y peilot hwn yn cynorthwyo pob sefydliad 
sy'n gweithio gyda'i gilydd dros gymunedau, 
i ddeall y math o wybodaeth a data sy'n 
cynrychioli'r hyn mae pobl ei angen ac yn ei 
ofyn, gan ddangos tueddiadau, anghenion a 
gofynion y mae cymunedau yn eu disgwyl ac 
yn eu profi.

Mae'r arolwg ar gael ar-lein, ac ar fformat 
papur, yn ogystal â fersiwn rhwydd ei darllen 
i'r rheiny sy'n gwneud cais arbennig amdani. 
I'r rheiny sy'n cwblhau fersiynau papur, mae 
modd eu postio drwy flychau post diogel ym 
mhob canolfan hamdden dan reolaeth Cyngor 
Sir Penfro ledled y sir, gyda rhagor o wybodaeth 
ynghylch ble ar gael ar-lein.

Mae croeso i chi hefyd gysylltu ag Abi yn 
PLANED ar 07951 515075 neu drwy e-bost: 
abi.marriott@planed.org.uk  i gael copi papur 
yn y post (gan gynnwys amlen ddychwelyd 
radbost).

Dolen i'r Arolwg: 
https://www.surveymonkey.co.uk/r/
S9PQ3VK

Mae safbwyntiau preswylwyr o fewn 
cymunedau ledled y sir yn allweddol i fod yn 
sail i'r gefnogaeth uniongyrchol sydd angen 
ei darparu wedi COVID gan sefydliadau ar 
draws y trydydd sector a'r sector cyhoeddus yn 
arbennig mewn partneriaeth, a'i siapio, a bydd 
eich ymatebion yn yr arolwg yn ein cynorthwyo 
ni i barhau i gynorthwyo'ch cymunedau wrth i 
ni ddod o'r cyfnod clo.

Diolchwn i chi oll fel partneriaid, am eich 
diddordeb yn yr arolwg hwn, ac am ei gwblhau, 
ac os bydd gennych ragor o gwestiynau, 
mae rhwydd hynt i chi gysylltu â ni drwy 
information@planed.org.uk neu ar 
01834 860965.

Lleisiwch eich Barn ynghylch y Gefnogaeth 
i Gymunedau Wedi COVID

Wrth i gymunedau ledled Sir Benfro ddod allan o'r cyfyngiadau symud diweddaraf oherwydd 
COVID, hoffem wybod mwy am sut rydych chi a'ch cymunedau wedi delio â'i effeithiau.

 
 

As communities across Pembrokeshire emerge from the most recent lockdown due to COVID, 
we would like to know more about how you and your communities have dealt with its effects.

 

Mae fersiynau papur hefyd ar
gael yn Canolfannau hamdden

Cyngor Sir Penfro/ 
Paper versions also available at
Pembrokeshire County Council

leisure centres 

*Images by Dave Marriottxt

Cysylltwch ag Abi am y papur
neu fersiwn hawdd ei ddarllen/ 

Contact Abi for the paper 
or easy read version: 

07951 515 075 
 abi.marriott@planed.org.uk 

Diolch

Thank you

https://www.sur
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k/r/S9PQ3VK
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mailto:information%40planed.org.uk?subject=
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Pam all Microfentrau fod yn Opsiwn Gwych o 
Gefnogaeth i Bobl Sy'n Byw â Dementia
Fel rhan o wythnos Gweithredu ar Ddementia, bu'r Microfenter Catalyst, Lee James, a 
sylfaenydd y microfenter 'All About You', Zena Buchanan-Davies, ar Pure West Radio i drafod 
pam all Microfentrau fod yn opsiwn gwych o gefnogaeth i bobl sy'n byw â Dementia. 

Eglurodd Lee sut mae'r amser a chysondeb y mae microfentrau yn eu cynnig yn eu galluogi i 
adeiladu dealltwriaeth go iawn a pherthynas agos â'r bobl maent yn eu cefnogi. Mae hyn yn 
arbennig o bwysig i bobl sy'n byw â Dementia er mwyn sefydlu perthynas ymddiriedus ac i 
ddeall y pethau bob dydd sy'n gallu ysgogi atgofion cadarnhaol, ond atgofion trallodus, sy'n 
gallu peri dryswch hefyd.  
 
Daeth Zena â hyn yn fyw gydag enghreifftiau a straeon o sut mae'n cefnogi pobl sy'n byw 
gyda Dementia a'u gofalwyr. Er enghraifft, treuliodd un o'i chleientiaid ei bywyd proffesiynol yn 
athrawes. Er mwyn ysgogi atgofion cadarnhaol a dechrau sgwrs ystyrlon, mae Zena yn creu 
gweithgareddau marcio unigryw, ac maent yn eu trafod gyda'i gilydd.   

Gallwch wylio'r cyfweliad cyfan yma: www.facebook.com/PureWestRadio/
videos/588188968735309

Bellach, mae gennym 20 o ficrofentrau 'cymorth yn y cartref' yn Sir Benfro, fel a ddangosir yn 
y map uchod.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch y gwasanaethau hyn yn y cyfeiriadur yma: 

www.planed.org.uk/catalysts-for-care-directory-of-care-and-support-services-in-pembrokeshire/ 

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/ 

Lee James

"Wythnos Treftadaeth" Ar-lein Gyntaf 
Llwyddiant Ysgubol!

Mae PLANED yn falch o fod wedi lansio 
ac arwain Wythnos Treftadaeth 
Gymunedol gyntaf Sir Benfro, ac 
ar amser ysgrifennu'r rhifyn hwn o'r 
cylchlythyr, mae'r tîm hanner ffordd drwy'r 
wythnos.
 
Wedi dweud hynny, a ninnau ar drothwy'r 
hanner ffordd, rydym wedi gweld ymateb 
a rhyngweithiad gwych gyda'n holl 
gynnwys a digwyddiadau ar-lein sydd, 
oherwydd COVID eleni, yn fwy diogel ac 
yn hanfodol, er y byddai'n llawer gwell 
gennym o fod wedi cefnogi digwyddiadau 
yn ein cymunedau ledled y sir.
 
Er y cawsant eu cynnal ar-lein yn unig, 
rydym wedi gweld rhaglen wych gyda dros 
20 darn o gynnwys digidol, yn amrywio 
o bodlediadau, i fideos, i chwedlau a 
straeon, a chwis treftadaeth byw ar-lein 
megis cwis mewn tafarn. Mae hyn yn 
ogystal â ffilm sydd wedi'i chomisiynu'n 

arbennig ynghylch hanes cymunedau o 
gwmpas yr Afon Cleddau, gan Gymdeithas 
Hanes Lleol Llangwm.

Cafodd ei lansio gyda darllediad byw 
ddydd Llun Gŵyl y Banc o Faenordy 
Scolton, a oedd yn cynnwys cyfweliadau 
gyda naw aelod o'r tîm yno ynghylch eu 
gwaith gyda phobl a chymunedau, mae 
defnyddio dulliau arloesol ac offer digidol 
wedi galluogi PLANED a'r tîm i brofi sut 
allwn roi rhagor o gefnogaeth i brosiectau 
a phartneriaid cymunedol i'w heffaith 
lawn.
 
Gyda dros 500 o bobl wedi edrych ar y 
cynnwys ar ein Sianel YouTube yn unig 
hanner ffordd drwy'r wythnos, a niferoedd 
cyffelyb i'n hystod o bodlediadau drwy'r 
wefan Echoes sef ein his-gwmni 
pwrpasol ar gyfer cynnwys yn ymwneud 
â Diwylliant a Threftadaeth gan PLANED, 
rydym yn parhau i ddysgu o'n gwaith gyda 
chymunedau, ac ar eu cyfer, ac rydym 
yn ddiolchgar i'r nifer o gymdeithasau 
a grwpiau hanes sydd wedi cefnogi'r 
wythnos o ddigwyddiadau ar-lein. 

Mae'r rhaglen lawn gyda'r holl ddolenni 
perthnasol at y cynnwys byw ar gael drwy'r 
ddolen hon: http://www.echoeswales.
c y m r u / p r o j e c t s / p e m b ro ke s h i r e -
community-heritage-week/
 

https://www.purewestradio.com/
mailto:www.facebook.com/PureWestRadio/videos/588188968735309%20?subject=
mailto:www.facebook.com/PureWestRadio/videos/588188968735309%20?subject=
http://www.facebook.com/allaboutyoucommunitysupport/videos/279194997110671   
http://www.facebook.com/allaboutyoucommunitysupport/videos/279194997110671   
mailto:www.planed.org.uk/catalysts-for-care-directory-of-care-and-support-services-in-pembrokeshire/?subject=
mailto:lee.james%40planed.org.uk?subject=
mailto:www.planed.org.uk/projects/catalysts-for-care/%20%20?subject=
mailto:www.planed.org.uk/projects/catalysts-for-care/%20%20?subject=
mailto:www.planed.org.uk/projects/catalysts-for-care/%20%20?subject=
mailto:www.planed.org.uk/projects/catalysts-for-care/%20%20?subject=
http://www.echoeswales.cymru/
http://www.echoeswales.cymru/projects/pembrokeshire-community-heritage-week/ 
http://www.echoeswales.cymru/projects/pembrokeshire-community-heritage-week/ 
http://www.echoeswales.cymru/projects/pembrokeshire-community-heritage-week/ 


Astudiaeth Achos Prosiect LEADER
ODYN CROCHENWAITH GANOLOESOL CASNEWYDD
Ebrill 2018

Ymgeisydd - Pwyllgor Neuadd Goffa Casnewydd

Cyfanswm o £75,000 gyda £52,500 gan LEADER - Cloddio a gwaith 
cadwraeth ar odyn
Cyfanswm o £15,600 gyda £10,600 gan LEADER - dehongliad

Crynodeb o'r Prosiect

Wedi'i darganfod yn 1920 yn ystod gwaith adeiladu'r neuadd gymunedol, cafodd yr odyn o'r 15fed 
ganrif ei chofrestru'n heneb restredig ac fe anghofiwyd amdani tan 2016.  Y prif brosiect oedd 
cloddio, gwarchod a chynnal gwaith cadwraeth ar yr odyn ganoloesol yng Nghasnewydd, gan ei 
gwneud yn atyniad i dwristiaid ac yn adnodd addysgol.  Y prosiect eilaidd oedd ymchwilio, cyfieithu 
ac ychwanegu panelau dehongli a ffilm fer ynghylch yr odyn.

Canlyniadau'r Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn sicrhau y gallai'r gymuned fanteisio mewn dwy ffordd ar y cyfleoedd 
a gynigir gan heneb o ddiwedd y Canol Oesoedd sydd hyd yn hyn heb ei chyffwrdd.  Y cyntaf, i 
wireddu'r potensial economaidd mae'n ei gynnig o ran datblygu twristiaeth treftadaeth er mwyn bod 
o fudd i Sir Benfro.  Yn ail, ac yr un mor bwysig, defnyddio'r prosiect i ddatgelu hanes canoloesol 
Casnewydd gan gynnwys pob oedran o'r gymuned drwy gynnig cyfleoedd i gyfrannu drwy wirfoddoli, 
digwyddiadau addysgol a gweithgareddau cymunedol.  

Creodd y prosiect gyfleoedd gwirfoddoli a darparu hyfforddiant perthnasol. Nodwedd allweddol y 
prosiect oedd atgyfnerthu sgiliau pobl leol o bob oedran. Darparwyd hyfforddiant mewn ymchwil 
hanesyddol, rheoli digwyddiadau, marchnata, cymorth cyntaf a lletygarwch. Yn ogystal, cafodd pobl 
eu hyfforddi fel tywyswyr hanes lleol ar gyfer digwyddiadau ar benwythnosau yn yr odyn, a hefyd 
o gwmpas y safleoedd o bwys hanesyddol yng Nghasnewydd a'r cyffiniau.  Cynhaliwyd rhaglen 
amrywiol a chyffrous o weithgareddau cymunedol i ymgysylltu a dwyn y gymuned ynghyd dan 
ymbarél treftadaeth a rennir. Yn sgil y cyllid eilaidd, galluogwyd arbenigwr i barhau ag ymchwil i 
ddogfennau a chyfieithu o'r Hen Ladin, i greu panelau dehongli ar ffurf stori hygyrch i ymwelwyr, 
gan gynnwys grwpiau ysgol.

Gwersi a Ddysgwyd

Wrth edrych yn ôl, byddai yswiriant archaeolegol wedi bod o fudd yn achos darganfyddiadau 
newydd; a byddai arbenigwr dehongli wedi'i gyflogi ochr yn ochr â'r pensaer yn ystod y cam 
datblygu.

Symud Ymlaen

Mae atyniad Odyn Casnewydd yn agored i'r cyhoedd drwy'r flwyddyn a gallwch ymweld â hi yn 
rhad ac am ddim.  Gallwch edrych ar yr odyn wedi'i chloddio drwy ffenestr newydd ar ochr y 
neuadd gymunedol, yn hygyrch i bawb ei gweld.  Mae'r atyniad yn cefnogi ymweliadau gan ysgolion 
gydag ystafell adnoddau addysgol, cynlluniau gwersi dwyieithog a gweithgareddau yn seiliedig ar y 
Cwricwlwm Cenedlaethol.  Mae panelau dehongli, ffilm fer, llwybr archaeoleg ac ardal bicnic yn yr 
ardd ar gael ar y safle.

https://www.newportmemorialhall.co.uk
https://www.newportpembs.co.uk/articles/medieval-kiln.php

“Yr odyn crochenwaith ganoloesol orau i gael ei chadw yn y DU.”  
CADW

“Rydym yn hynod ddiolchgar i'r cyllidwyr a'r gwirfoddolwyr arbennig sydd eisoes wedi 
treulio sawl awr yn ymchwilio i'r arteffact cymunedol hynod ddifyr a phrin hwn yr 
ydym yn gobeithio a fydd yn rhoi rhagor o ddealltwriaeth i ni o'n treftadaeth” 

Rheolwr y Prosiect Siobhan Ashe

"Y cyfnod mwyaf ysbrydoledig ym Mhrosiect Odyn Ganoloesol Casnewydd oedd pan 
aeth y ddau arbenigwr archaeolegol ati i gynnal y gwaith cloddio. Er yr oedd rhaid 
i mi gario oddeutu 50 bwced o bridd i ddiwedd yr ardd, roedd eu gwylio wrth eu 
gwaith yn brofiad cyfareddol. Aethom ati i ddatgelu mwy a mwy o'r odyn a thynnu 
lluniau a sganiau 3D arbennig a llunio tybiaethau ynghylch manylion adeiladu'r 
odyn a'i defnydd 500 o flynyddoedd yn gynharach, dyma un o brofiadau gorau fy 
mywyd."  

Gwirfoddolwr

https://www.newportmemorialhall.co.uk
https://www.newportpembs.co.uk/articles/medieval-kiln.php 


CYMRU. 
CYRCHFAN BWYD
WALES. 
A FOOD DESTINATION

Archebu lle
Cofrestrwch ymlaen llaw ar gyfer y sesiwn hon isod.

I gofrestru cliciwch yma

Ffres! Gŵyl Lysiau Cymru

Bwyd Tymhorol Cymreig
Dydd Mawrth 8 Mehefin 2021, 11am
Ymunwch â ni am arddangosfa fyw, llawn hwyl gyda Nerys Howell, awdur a chogydd 
teledu. Bydd Nerys yn dangos sut i baratoi a choginio ryseitiau blasus o’i llyfr newydd, 
dwyieithog Bwyd Cymru yn ei Dymor. Wrth ddefnyddio llysiau maethlon fel betys i greu 
ryseitiau ysbrydoledig newydd fel pice betys a siocled bydd Nerys yn eich ysbrydoli i arbrofi 
gyda’r ryseitiau gwych yma adre. Caiff y digwyddiad ei gynnal dros Zoom a bydd cyfle i 
drafod gwahanol lysiau a sut mae neud y gorau o gynnyrch yn eu tymor.

Mae’r arddangosfa wedi ei threfnu gan Cymru Cyrchfan Bwyd, rhan o brosiect Sgiliau Bwyd 
Cymru sydd wedi’i ariannu gan Rhaglen Datblygu Gwledig. Rydym yn cefnogi ac yn annog 
busnesau lletygarwch i brynu, gweini a gwerthu mwy o fwyd a diod Cymreig trwy gynnig 
sesiynau mentora a gweithdai sydd wedi’u ariannu drwy’r prosiect.

https://volunteeringmatters.org.uk/
https://www.foodskills.cymru/wales-a-food-destination/wafd-events/ffres-wales-festival-of-veg/


TUDALEN 

https://span-arts.ticketsolve.com/shows/873624530?locale=en-GB
http://www.cwmarian.org.uk/GBC


JOHN EWART  -  CYDLYNYDD DATRIS

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

 AR OSOD
Mae gan PLANED swyddfa/ystafell newydd ei haddurno i'w gosod yma ochr yn ochr 
â mentrau eraill ar barc busnes bach, ar gyrion Arberth, ger yr A40.

Gyda chyfleusterau cyffredin a maes parcio am ddim i'ch ymwelwyr a chleientiaid, 
mae'r rhent ar gyfer yr ystafell 28 metr sgwâr yn cynnwys yr holl filiau a TAW (ac 
eithrio NNDR).

Y rhent misol ar gyfer y swyddfa/ystafell yw £309, yn seiliedig ar gontract o 12 mis 
o leiaf. Am ragor o fanylion ac i drafod eich anghenion, anfonwch e-bost i:
information@planed.org.uk neu ffoniwch 07562 730657.

OFFER SWYDDFA AM DDIM I GRWPIAU CYMUNEDOL 

Mae PLANED yn parhau â'r trosglwyddiad tuag at weithio mewn amgylchedd di-bapur 
ac yn fwy ar-lein, ac o ganlyniad mae gennym ormod o ffolderi a ffeiliau sydd wedi'u 
defnyddio, ond mewn cyflwr da.

Hoffa PLANED roi'r rhain yn rhodd i unrhyw grŵp a phrosiect cymunedol 
sydd eu hangen i'w cynorthwyo â'u gwaith a'u hanghenion gweinyddol.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni drwy: information@planed.org.uk i drefnu 
amser i'w casglu o'n swyddfeydd yn Arberth. Yn anffodus ni allwn ddanfon yr offer 
swyddfa. 

Hoffem sicrhau y cânt eu hailddefnyddio a'u hailgylchu yn ein cymunedau i 
gefnogi diben newydd.

Beth ydych chi'n ei wneud yn PLANED? 
Rwy'n darparu cefnogaeth a hyfforddiant TG i grwpiau cymunedol o gwmpas Sir Benfro.  

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am y gwaith a wnewch? 
Cwrdd â phobl a natur hynod amrywiol fy swydd.

Beth yw'r prif heriau yn eich gwaith? 

Y brif her oedd y cyfnod clo gan nad oeddwn yn gallu mynd i gymunedau cymaint ag y byddwn wedi'i hoffi. 
Oherwydd bod nifer o'r prosiectau yr wyf wedi bod yn gweithio gyda nhw yn ymwneud â chynorthwyo pobl i 
fagu hyder wrth ddefnyddio TG, mae'n rhywbeth sydd heb weithio mor dda mewn cyfarfod rhithiol.

Pa sgil yr hoffech ei wella fwyaf?  
Hoffwn wella fy Nghymraeg

Pwy sy'n eich ysbrydoli? 
Byddwn i'n dweud bod yr holl brosiectau yr ydym yn gweithio gyda nhw yn ysbrydoledig mewn rhyw ffordd. 
Caf fy ysbrydoli gan y brwdfrydedd sydd gan bobl tuag at eu prosiectau cymunedol, waeth beth ydynt.

Beth yw eich hoff hobïau? 
Yn fwy neu lai, rwy'n gwneud popeth yn fy swydd yr wyf yn ei fwynhau: ffotograffiaeth; ymweld â rhannau 
o Sir Benfro; mynd i'r ganolfan hamdden hyd yn oed.

A ydych chi'n berson boreol neu'n aderyn y nos?  
Boreol, yn sicr

Beth yw eich hoff ffilm? 
Unrhyw beth mewn gwirionedd, mae'n dibynnu ar sut wyf yn teimlo, ond os yw'n ymwneud ag estroniaid, 
robotiaid gwallgof neu kung fu, yna byddaf yn sicr o'i mwynhau. Nid wyf yn ffan mawr o'r ffilmiau cowbois 
ond rwy'n hoff o The Good, The Bad and The Ugly.

Beth yw eich hoff fwyd? 
Teisen

Sut ydych chi'n credu y byddai eich ffrindiau yn eich disgrifio chi? 
Hync â gwallt du, gydag agwedd ysgafnfryd (fy ffrindiau dychmygol yw'r 
rhain, fe welwch)

Dywedwch ffaith ddiddorol amdanoch eich hun nas nodwyd 
uchod...
Un tro, cefais serennu (yn fras iawn) ar Multicoloured Swap Shop yn chwarae 
fy nhrymped mewn cerddorfa ieuenctid.

mailto:information%40planed.org.uk?subject=
mailto:information%40planed.org.uk?subject=


Mae ein Podlediad Llesiant Sir Benfro ar gael i'w lawrlwytho o heddiw ymlaen. Mae John Ewart 
wedi bod yn sgwrsio â Steve, Ellis a Nell o Pembrokeshire Climbers. 
Gallwch wrando ar y podlediad, a'i lawrlwytho, yma: 
https://pembswellbeing.libsyn.com/pembrokeshire-climbers

PLANED PIX
Drwy'r Lens

https://pembswellbeing.libsyn.com/pembrokeshire-climbers

