
CYLCHFAN
TIR DEWI

Cylchlythyr Tir Dewi

H A F  2 0 2 1 R H I F .  5

NEWYDDION
DIWEDDARAF!

HELO ODDI WRTH GARETH

ENILLWYR
CYSTADLEUAETH

CARDIAU NADOLIG

Y N  Y  R H I F Y N  H W N

YMLAEN AC I FYNY TIR
DEWI GOGLEDD CYMRU

BÂS-DATA NEWYDD
AR EI FFORDD

DIWEDDARIAD DE CYMRU

CWRDD Â DAFYDD



Roeddwn i wedi ystyried dechrau’r llythyr
hwn drwy sôn am sut mae Tir Dewi yn
newid, tyfu, datblygu, addasu…ond yna
sylweddolais bod y themau hyn wedi bod
yn bresennol am y blynyddoedd diwethaf
hyn.Felly efallai fe wnaf i adael hynny a’ch
hysbysu pan NAD yw Tir Dewi yn newid,
tyfu, datblygu addasu….

Ym mha ffordd bynnag ein bod yn ei
drafod, y mae hwn yn lle cyffrous i fod ac
mae angen y gwaith yr ydych CHI yn ei
wneud yn fwy nag erioed. Ac fe fydd yr
angen hynny’n tyfu fwyfwy wrth i
newidiadau i BPS, amgylchiadau’r farchnad,
NVZs a sawl peth arall gael effaith
uniongyrchol ar ffermwyr.

Yr wyf yn gobeithio erbyn i’r Cylchlythyr
nesaf fynd allan y byddwn mewn sefyllfa i
ddechrau mentro allan fwy o’n cartrefi ( er
rhaid i mi gyfaddef i fi fod yn eitha cysurus
i fod gartref a pheidio gorfod meddwl am
adael!). Bydd hyn yn golygu ymweld â
ffermwyr ar waith achosion ond hefyd yn
rhoi cyfle i fynd i’r Mart i hybu Tir Dewi,
mynd at filfeddygon, syrjeri Doctor,
swyddfeydd post a llawer mwy i rannu
posteri neu daflenni. Yr ydym wedi colli hyn
i gyd gymaint ac mae ei angen dybryd er
mwyn i ffermwyr a’u teuluoedd wybod ein
bod ni yno er eu mwyn ac yn barod i helpu
beth bynnag bo’r broblem.

Fe aeth fy meddwl at y pwnc eitha ‘sych’
o dreuliau.Dwyf fi ddim yn gwybod os
ydych chi’n ymwybodol, ond fel
gwirfoddolwyr, y mae gennych yr hawl i
gael treuliau am y teithiau a wnewch ar
ran Tir Dewi. Os byddwch yn teithio ar
drafnidiaeth gyhoeddus, fe wnawn ad-
dalu cost y tocyn. Os byddwch yn
defnyddio eich cerbyd eich hun,
byddwn yn ad-dalu swm ‘y ffilltir’ am y
gost o’i ddefnyddio.

Edrychwch ar y ffurflen Treuliau
Gwirfoddolwyr yn Llawlyfr
Gwirfoddolwyr ac ystyriwch hawlio
costau wrth i chi wneud mwy a mwy o
deithiau yn y dyfodol.

Y mae llawer ohonoch yn anfodlon
hawlio hyn ac yr ydym, wrth gwrs, yn
dra ddiolchgar am y teimlad hynny, ond,
os ewch chi drwy’r broses o’u hawlio ac
yn ticio’r blwch sy’n dweud eich bod yn
dymuno eu rhoi yn nôl i Tir Dewi yna
byddwn yn gallu llunio’n gliriach y
gwerth sydd ynghlwm wrtho ac yn gallu
paratoi llun cryfach i’n partneriaid a’n
partneriaid ariannu. 

Os oes cwestiwn gennych, galwch Anne,
Delyth neu fi – mae wastad yn braf cael
sgwrs!

Cofion cynnes
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Helo bawb,

Cadwch yn ddiogel,
Gareth 
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Newyddion Diweddaraf!
Yr ydym yn hapus dros ben i fod yn y rownd derfynol ranbarthol yng Ngwobrau
Busnes Gwledig. ‘Busnes Cymdeithasol Gwledig Gorau, Elusen , categori Elusen

neu Brosiect Cymdeithasol’. Y mae’n wych gweld eich gwaith caled ac
ymrwymiad yn cael ei gydnabod.⭐ Diolch o galon i bob un ohonoch.

Wedi bod gyda Tir Dewi am dros 3 mlynedd yr
wyf nawr yn adnewyddu ymchwiliad DBS i’r
rhai hynny sy dros 3 mlwydd oed ac yn gofyn i
wirfoddolwyr i gofrestru gyda’r gwasanaeth
adnewyddu DBS. Y mae hwn yn wasanaeth ar-
lein am ddim i wirfoddolwyr ac unwaith eich
bod wedi cofrestru (bydd angen i chi
gofrestru o fewn 3 wythnos o dderbyn eich
tystysgrif DBS) cedwir manylion eich tystysgrif
wedi eu hadnewyddu ar-lein, gan arbed i chi
wneud mwy o ymchwiladau a’r gost yn eu
cylch.

Gan ei bod yn debygol y bydd ein
gwirfoddolwyr yn gwneud mwy o ymweliadau
fferm yn y dyfodol nawr, a gaf fi eich atgoffa
bod y rhai ohonoch sy’n mynd ar eich pennau
eich hunain yn cadw at ein dull o weithredu ar

eich pen eich Hun gan fewngofnodi eich
manylion ymweliad ar ein Llinell Gymorth Tir
Dewi ar 0800 121 4722.

Y mae’r ystod o sesiynau hyfforddi ar lein wedi
cael nifer dda yn eu mynychu ers ein cylchlythyr
diwethaf. Trafodwyd ystod eang o dopigau gan
amryw o ddarparwyr yn cynnwys: Y Samariaid,
Galaru Cruse, Trefnu Dilyniant, Llwybrau
newydd, Heddlu Gwledig, Cyswllt FFermio, Oed
Cymru, Nerth Dy Ben, Gweithredu Meddyliol er
mwyn Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru , Rheoli
Pwysau Meddwl.

Yr ydym yn debygol o gynnig mwy o sesiynau
hyfforddiant dros yr Hydref/Gaeaf. Os oes
gennych syniadau neu ofynion am hyfforddiant,
cofiwch roi gwybod i Delyth neu fi. Anne

Tir Dewi, De Cymru



Dywedodd hen offeiriad call, wedi
ymddeol, wrthyf unwaith cyn cael fy
ordeinio y dylwn gofio o hyd ei bod yn
anrhydedd i wasanaethu Duw ac yn
brofiad darostyngedig i ofalu dros y bobl o
dan fy ngofal bugeiliol. Yn ystod fy
ngweinidogaeth mewn tri phlwyf gwledig,
gobeithiaf fy mod wedi llwyddo wrth ofalu
am y cyfoethog a’r tlawd,y gwan a’r cryf, yr
ifanc a’r hen, y rhai gydag afiechyd
terfynol ac yn agos at farwolaeth a’r rhai a
rannodd gyda fi broblemau personol a
theuluol, y gymuned ffermio sy’n brwydro
ymlaen yn dawel yn wyneb popeth.

Er nad wyf fi o oedran ymddeol,
penderfynnais yn 2019 y byddwn yn
gadael y weinidogaeth ac yn canolbwyntio
ar fy mhererindod gyda Christ ac i
ddatblygu fy ngalwedigaeth a threulio hyd
yn oed mwy o amser tawel ym
mhresenoldeb Duw. Yr oedd gadael y
weinidogaeth yn un peth, ond yr oedd
gadael y gynnulleidfa yn rhywbeth arall.
Doedd neb gennyf i alw arnynt a chynnig
cefnogaeth a gofal, ysgwydd i gynnig cysur
a llaw i’w dal er mwyn cysur, a chlust i
wrando’n gyfrinachol.Yr oeddwn yn gadael
teulu o bobl yr oeddwn yn gofidio
amdanynt.

Yr oeddwn wedi clywed am Tir Dewi a’r
gwaith y maent yn ei wneud i’r gymuned
ffermio, ac felly tybiais y byddwn yn 
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Cwrdd â Dafydd

ymchwilio’r llwybr hwn drwy fy mywyd.
Ni feddyliais ddwywaith cyn ymgeisio a
llenwi’r ffurflenni a mynd drwy’r camau
angenrheidiol. Ym Medi 2020, deuthum
yn wirfoddolwr Tir Dewi,ac yr wyf yn dra
ddiolchgar i Eileen ac Anne am eu
cefnogaeth ddi-ddiwedd yn ystod y
broses. Yr wyf ar ddyletswydd Llinell
Gymorth unwaith yr wythnos ac er na
chefais unrhyw alwad, yr wyf yn gysurus
iawn wrth wybod fy mod ar y llinell
gymorth i gynnig cymorth gyda chlust
wrando gyfrinachol a gobeithio gallu
rhoi cysur a chefnogaeth yn eu hawr
dduaf. Yr wyf wedi dioddef o’r salwch
meddwl mwyaf difrifol, felly fe wn o
brofiad y teimlad o fod yn ofidus o dan
bwysau, cyfnodau o banig ac yn y blaen. 

Gwirfoddolwr Tir Dewi
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mewn hyfforddiant drwy gyfrwng y

Gymraeg.

Yr wyf yn edrych ar fy rôl mewn modd

bugeiliol, yn gwrando, sgwrsio, cysuro a

rhoi sicrwydd i’r gymuned ffermio bod

popeth yn iawn a bydd y dyddiau duon

yn goleuo a’r baich ar eu hysgwyddau yn

ysgafnhau a gobeithio yn codi.

Ar nodyn hapusach, yr wyf wedi cyfarfod

â phobl gwych sy’n gwirfoddoli i Tir

Dewi. Yr ydym yn cyfarfod ar Zoom pan

fyddwn yn derbyn hyfforddiant ac yr wyf

yn teimlo’n rhan o deulu Tir Dewi. Yr wyf

hefyd wedi ymuno â’r fersiwn Gymraeg o

Tir Dewi yng Ngogledd Cymru. Cefais

groeso cynnes iawn gan Delyth,

cydlynydd gwirfoddolwyr Gogledd

Cymru. Unwaith eto, cwrddais â phobl

arbennig a bûm yn bresennol 

Yn gynharach eleni trefnwyd cystadleuaeth

cardiau Nadolig drwy ein sianeli cyfryngau

cymdeithasol. Yr ydym wrth ein bodd i

gyhoeddi’r enillwyr ac arddangos y Dyluniau

Cardiau Nadolig Tir Dewi buddugol.

Mamogiaid yn yr Eira gan Rob Lawrence-Jones,

Fferm Nadoligaidd gan T-J Hill (8 oed) a

Tirlun Gaeafol gan Ivor Williams

Bydd y duluniau hyn yn cael eu hargraffu ac ar

gael i’w prynu er mwyn codi arian i Tir Dewi yn

y dyfodol agos.

Cystadleuaeth
Cardiau Nadolig

Yr Enillwyr!



Ers tipyn o amser nawr buom yn
defnyddio Bas-data i gofnodi ein holl
wybodaeth am yr achosion yr ydym yn
gweithio arnynt.Dros y flwyddyn
ddiwethaf ers i  ni ehangu i Bowys a
Gogledd Cymru daeth yn amlwg bod
angen arnom rywbeth sy’n fwy galluog i
ddelio â’r l lwyth gwaith presennol yn
ogystal â gallu tyfu gyda Tir Dewi, ac ar yr
un pryd bod yn fwy hawdd ei ddefnyddio
gan bawb.

Wedi edrych ar sawl math o wahanol
systemau bâs-data daethom o hyd i
Lamplight. Mae’n system fodiwlar a fydd
yn ein helpu i roi popeth mewn un man o
wahanol waith achosion, hyfforddiant,
treuliau, sgil iau gwirfoddolwyr, l leoliadau
daearyddol (fel y gallwn baru
gwirfoddolwyr i achosion wrth eu sgil iau
a’u l leoliadau.) Y mae hyn yn un o’r sawl
mantais a ddaw o system o’r fath. Y mae
hyd yn oed app ffôn y gellir ei
ychwanegu. Bydd hefyd gyda ni ’r fantais
o gael datblygwr arbenigol atom a fydd
yn gweithio’n agos gyda fi a‘r tîm rheoli
Tir Dewi er mwyn dysgu hanfod ein
busnes.

Bûm I, a Meg Stone, ein Rheolwr 

Cyfryngau Cymdeithasol a Chyfathrebu
yn cyd-weithio gyda’r datblygwr
Lamplight, yn trafod sut mae’r
gwirfoddolwyr yn gweithio, o’r gofyniad
cyntaf am help, drwy ddewis
gwirfoddolwr, hyd at gau yr achos. Fel
tîm buom yn cwblhau proses cam wrth
gam i helpu Lamplight i  ddeall ein
ffordd o weithio yn Tir Dewi a
phwysigrwydd ein cleientiau fel ein
canolbwynt.

Y mae gennym hyder y bydd Lamplight
yn rhoddi inni yr hyn sydd ei angen
nawr ac yn y dyfodol, i  fod yn
ddarpariaeth gyflawn i Tir Dewi.

Yn y cyfamser, tra ein bod yn disgwyl i
Lamplight weithredu, byddwch yn
amyneddgar a parhewch i ddefnyddio’r
bâs data presennol i  ychwanegu at neu
adnewyddu eich achos. Mae hyn yn
bwysig fel bod y manylion yn cael eu
cadw a’u symud at y system newydd
pan daw’n amser.
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Bâs – data
Newydd i Tir Dewi

Gan Sharon Edge

Os ydych chi’n profi unrhyw
broblemau gyda’r bâs-data presennol,
neu bod angen newid neu ychwanegu

rywbeth, cysylltwch â fi, Sharon ar
sharon@tirdewi.co.uk 

mailto:sharon@tirdewi.co.uk


Wedi fy ngeni a’m magu ar Ynys Môn,
bûm yn ymwneud ag amaethyddiaeth
erioed. Yn y lle cyntaf , fel merch i
ffermwr ac am fwy na deg mlynedd ar
hugain, yr wyf wedi bod yn rhedeg
busnes peiriannau amaethyddol gyda fy
ngŵr John. Mae amser yn hedfan wrth i
chi gael hwyl, fel maen nhw’n dweud.

Am bron yr un hyd o amser bûm yn
ymwneud â’r Gymdeithas Amaethyddol
Frenhinol Cymru. Am chwarter canrif,
bu’r gymdeithas yn rhan fawr o’m
bywyd. Dechreuais fod yn rhan pan
roedd Sir Fôn yn Sir Flaenllaw yn 1998
ac wedi sawl taith i fyny ac i lawr yr
A470 i Lanelwedd yr wyf yn nawr yn
gadeirydd Pwyllgor Cyfathrebu a
Marchnata ac yr wyf yn un o’r Bwrdd
Cyfarwyddwyr.

Y mae’r Pandemig wedi golygu na
chynhaliwyd digwyddiadau eiconig y
Gymdeithas, megis Sioe Amaethyddol
Cymru a’r Ffair Aeaf. Nhw ydy
uchafbwytiau’r calendr ffermio ac yn
gyfle i bobl ar draws Cymru i ddod at ei
gilydd, i fwynhau eu hunain ond hefyd i
rannu syniadau a chydweithio.

Fe gwrddais â’r Archddiacon Eileen
Davies a Gareth Davies yn y Sioe
Amaethyddol Cymru am y tro cyntaf i
drafod Tir Dewi. Soniwyd am eu
huchelgais i ddilyn ôl traed ein
nawddsant, ac i ehangu gwasanaethau’r
elusen i weddill Cymru. Yr oedd hynny
nôl yn 2018 pan roedd Tir Dewi yn dair
mlwydd oed, wedi ei sefydlu yn Sir
Benfro yn 2015.

H A F  2 0 2 1 R H I F .  5

Ymlaen ac i fyny Tir
Dewi Gogledd Cymru! 

Gan Susan Jones

Cadeirydd Pwyllgor Rheoli Gogledd Cymru Tir Dewi.



Heddiw yn 2021, fe wireddwyd yr
uchelgais honno.Serch y pandemig byd-
eang, Brexit a phob sialens ac
ansicrwydd a daflwyd at y diwydiant, yr
ydym yn barod i gychwyn yma yng
Ngogledd Cymru. Erbyn hyn y mae Tir
Dewi ar ei draed yn Sir Fôn, Sir
Gaernarfon a Sir Feirionnydd.

Tyfodd Tir Dewi yn gyflym dros y
blynyddoedd diwethaf drwy waith caled
tîm bychan ond effeithiol. Y mae ein
Rheolwr Rhanbarthol, Delyth Owen, wedi
bod yn gwneud gwaith gwych wrth ein
sefydlu. Daeth â chroesdoriad
ardderchog o wirfoddolwyr at ei gilydd.
Yr ydym yn cynnal cyfarfodydd Zoom
rheolaidd i ddal i fyny, hyfforddiant ac i
gyfarfod gyda gwesteion o sefydliadau
eraill i rannu gwybodaeth a phrofiad. Yr
ydym wedi helpu 10 teulu yng Ngogledd
Cymru ers haf diwethaf, er i ni orfod
lawnsio yng nghanol argyfwng COVID-19

Er i ni gael llwyddiant arbennig, ein
sialens mwyaf yw rhoi gwybod i bobl ein
bod ar gael i gefnogi ffermwyr sy’n
wynebu problemau.Y mae methu â bod
yn bresennol mewn marchnadoedd
anifeiliaid, sioeau amaethyddol a
digwyddiadau ffermio yn golygu na allwn
sgyrsio a chysylltu â phobl wyneb i wyneb.

Yr wyf yn falch iawn o’r llwyddiant mawr a
gawsom hyd yn hyn, ond fe fydd digon o
sialensau o’n blaenau. Serch hynny, yr wyf
yn obeithiol wrth i ni ddod allan o’r
pandemig, fe godir y cyfyngderau ac fe
ddaw ein cymdeithas amaethyddol yn ôl
at ei gilydd.  Fe fydd Tir Dewi yno ac fe
fyddwn yn barod i gysylltu â mwy o bobl i
wneud gwahaniaeth yn eu bywydau.

Y mae Delyth yn gobeithio trefnu noson
cyn bo hir ar Faes Sioe Môn fel bod ein
gwirfoddolwyr yn gallu dod at ei gilydd a
dod i adnabod ei gilydd.
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