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Cylchlythyr  

Gwanwyn 2022 

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio 

Cymunedol y DU.  This project is funded by the UK Government through the UK Com-

munity Renewal Fund 

Grant i sefydlu ein cynlluniau tymor hir 
Mae’n bleser gan Ymddiriedolwyr Muriau Tref Penfro gyhoeddi 
derbyn grant wrth Lywodraeth y DU trwy gyfrwng Cronfa 
Adnewyddu Cymunedol y DU. Caiff y gronfa ei rheoli yn Sir 
Benfro gan y Cyngor Sir. 
O’r diwedd mae prosiect cyffrous ar y gweill er mwyn cynllunio 
rheoli ac adferiad tymor hir muriau canol oesol tref Penfro, i 
fuddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lleoliad, busnesau lleol a 
chefnogi pobl ifanc mewn cyflogaeth. 
Rydym wastad wedi dweud bod Ymddiriedolaeth Muriau Tref 
Penfro yn “fwy na dim ond y muriau”.  Bydd y prosiect yn 
datblygu menter gymdeithasol newydd wedi’i dolennu i gyflawni 
hyfforddiant mewn gwaith maen treftadaeth, yn gweithio gyda 
seiri maen lleol i adfer y muriau a chynnig profiad gwaith a 
phrentisiaethau. 
I gychwyn byddwn yn gweithio’n glos gyda pherchnogion chwe eiddo ar hyd Llwybr Llyn y Felin sydd naill ai’n 
Henebion neu’n adeileddau treftadaeth wedi’u rhestru.  Rydym yn torri tir newydd wrth fabwysiadu tri dull o 
ddelio â’r materion cymhleth sydd ynghlwm â pherchnogaeth breifat luosog o adeileddau hanesyddol.  Bydd hyn 
yn ymwneud â phrydles benodol yn galluogi perchnogion i ganfod cyllid a chyflawni gwaith ar eu muriau. Rydym 
yn gweithio gyda Cadw i gwblhau’r Cytundebau Partneriaeth Treftadaeth gyntaf yng Nghymru. Yn olaf byddwn yn 
sefydlu modd i berchnogion, y gymuned a busnesau lleol  i fod â rhan yn y muriau dros gyfnod hir trwy werthu 
cyfranddaliadau. O bwys mae’r ffaith ein bod wedi comisiynu ymchwil ar gyfer Myfyriwr Doethuriaeth ym 
Mhrifysgol Caerdydd i archwilio dull o werthuso asedau treftadaeth.   
Bydd ieuenctid rhaglen Podcast a Chardiau Post Prosiect Ieuenctid Tanyard  yn dogfennu’r hyfforddiant ac maen 
nhw wedi cynhyrchu ffilm am ein gobeithion o’r enw  Mwy na dim ond Muriau’ y gellir ei gweld ar ein gwefan 
www.pembroketownwallstrust.org.uk   

Teithiau Tywys 
Fel rhan o’r prosiect fe fyddwn yn arwain cyfres o deithiau tywys o amgylch y 
dref a’r muriau i godi ymwybyddiaeth o dreftadaeth arbennig Penfro. 
Cynhaliwyd y daith gyntaf ar 15fed Mawrth pan arweiniodd Howard Rudge, 
Ymddiriedolwr YMTP, sy’n hanesydd lleol a thywysydd yng Nghastell Penfro, 
griw o ugain a mwy o gerddwyr ar hyd y Stryd Fawr a Muriau’r Gogledd.     
Cyfarfu’r grŵp â Howard ger Tŵr Barnard a mwynhawyd taith ddiddorol ar hyd y 
Stryd Fawr, yn dysgu am dai unigol a’u preswylwyr mewn amseroedd a fu  ac yna 
ar hyd muriau’r gogledd ger Taith Llyn y Felin gan orffen wrth y cerflun o Harri’r 
VII ar Bont y Felin.  
Gan eu bod wedi cychwyn yn gynharach trwy gerdded o amgylch Coed Holyland 
roedd y cerddwyr yn barod am ginio haeddiannol yn nhŷ bwyta Cegin y Castell. 
Mae Howard wedi llunio tywyslyfr ar gyfer eraill i arwain mwy o deithiau 
cerdded dros y misoedd nesaf.   
Gwiriwch ein gwefan am ddyddiadau a sut i gadw lle.  

Archwilio muriau gyda Cadw 

Dysgu am ben dwyreiniol 
y Stryd Fawer 



Hyfforddi Seiri Maen y Dyfodol  
Cynhaliwyd y cyntaf o ddau gwrs blasu mewn gwaith maen treftadaeth ar gyfer 
deg myfyriwr gwaith brics yng Ngholeg Sir Benfro. Cynhelir yr ail gwrs ym mis 
Mai.                  
Cafodd y cwrs hyfforddiant ei lunio’n arbennig ar gyfer y prosiect gan Ganolfan 
Tywi yn Llandeilo wedi’i arwain gan Oliver Coe o Coe Stone Ltd yn Hwlffordd. 
Cafwyd cyngor ar hyfforddi pobl ifanc yn y sgiliau sydd eu hangen wrth Fwrdd 
Hyfforddiant y Diwydiant Adeiladu (CITB).  Cofrestrwyd y myfyrwyr ar gyfer 
Hwb Arsafle Adeiladu Cyfle er mwyn eu galluogi i gwblhau eu hyfforddiant ar-
lein ynghyd â chasgliad o offer i weithio ar safle ar un o furiau bwrgais 
canoloesol Penfro yn ystod yr ail wythnos.  
Bydd un neu ddau o’r myfyrwyr  yn derbyn peth profiad gwaith gydag Oliver 
Coe i adfer mur gorllewinol safle dryll Rhyfel Cartref Penfro ar hyd muriau 
gogleddol Penfro. Gwaredu a dewis cerrig 

Dysgu I osod cerrig yn gywir 

Wrth I’r wythnos fynd yn ei blaen felly 

hefyd y mur 

Parti yn y Castell 
Sadwrn 18fed Mehefin 2022 

5pm tan 8.30pm 

Dewch â’ch picnic eich hun, cadeiriau a charthenni 

 Café’r Castell ar agor 

Ffilmiau a Cherddoriaeth Byw 

Bwyd a diod Sir Benfro 

Treftadaeth a Hanes 

Hen Gerbydau 

Gemau i blant a theuluoedd  

A llawer mwy 

Tocynnau mynediad ar gael Tocyn Teulu £12.50 -- Sengl £5 


