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Awdur: Hybarch Eileen Davies, Ymgynghorydd Bywyd Cefngwlad 
 
AELODAETH Y BWRDD  
Mae gennym 10 o ymddiriedolwyr, ynghyd â’n Noddwraig, Ms. Sara 
Edwards, Arglwydd Raglaw Dyfed, a’n Llywydd y Gwir Barchedig Joanna 
Penberthy. Mr Malcolm Lewis yw’r Cadeirydd, a’r naw arall yn bobl o 
amrywiol gefndiroedd gwledig a chanddynt wybodaeth a sgiliau perthnasol. 
Trefnir cyfarfodydd chwe gwaith y flwyddyn. Mr Gareth Davies yw’r 
Swyddog Gweithredol rhan-amser, a’i waith yntau yw datblygu a hybu’r 
gymdeithas, tra bod Ms Anne May yn Gydlynydd Gwirfoddolwyr – hefyd yn 
rhan-amser.  
 
AMCANION  
Sefydlwyd Tir Dewi yn 2015 er budd cymuned amaethyddol Gorllewin 
Cymru a phobl â chysylltiad o unrhyw fath â’r diwydiant amaeth. Mae’r 
Swyddog Gweithredol a’r Cydlynydd Gwirfoddolwyr yn sicrhau fod 26 
gwirfoddolwr Tir Dewi yn cael eu hyfforddi a’u hannog i ateb anghenion 
amaethwyr Gorllewin Cymru.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf hon, canolbwyntiwyd yn bennaf, o ran Tir 
Dewi, ar natur ynysig bywyd cefn gwlad a’r unigrwydd a all daro yn sgil 
hynny, pwnc sydd, erbyn hyn, yn derbyn cryn sylw, diolch am hynny. 
Cafwyd cyflwyniad perthnasol gerbon Corff Llywodraethol yr Eglwys yng 
Nghymru, yn sgil awydd yr aelodau i ddysgu mwy am waith Tir Dewi a’r 
cymorth sydd ar gael i amaethwyr a’u hamryw ofalon.  
Yn yr un cyfnod, bu Tir Dewi yn ymwneud â 200 o achosion unigol. 
Gwrando fu’r pennaf alw, gwrando ar amaethwyr oedd dan faich amryw 
anawsterau, megis effeithiau haf sych eithriadol yn 2018, prinder dŵr a 
phorthiant anifeiliaid, ansicrwydd cynyddol-gyson o ran marchnata 
cynnyrch oherwydd Brexit, rheolau a rheoliadau o du’r Llywodraeth, a’r 
gosb ariannol o fethu cydymffurfio. Dan bwys y cyfryw ofidiau, gwelir llawer 



yn llithro’n ysglyfaeth i iselder; mae gwirfoddolwyr Tir Dewi wedi eu 
hyfforddi i adnabod arwyddion salwch meddwl ac i gysylltu ag arbenigwyr 
priodol.  
Ym mis Hydref 2018 cynhaliwyd y Gynhadledd 1 o bob 4 ym marchnad da 
byw Caerfyrddin, pan ddaeth tri sefydliad ynghyd sy’n cydweithio’n agos 
ynglŷn ag anghenion amaethwyr - Tir Dewi, Sefydliad DPJ a RABI (The 
Royal Agricultural Benevolent Institution); pwysleisiwyd fod 1 o bob 4 
person yn dioddef o ganlyniad i broblemau iechyd meddwl. Gwelwyd cant 
o bobl sy’n ymwneud â bywyd a diwydiant cefn gwlad, yn mynychu’r 
gynhadledd, yn frwdfrydig eu hagwedd a balch o fod yn rhan o ddigwyddiad 
i geisio mynd i’r afael â phroblemau amaethwyr.  
 
HERIAU ELENI  
Mae’n bosib fod natur ynysig bywyd cefn gwlad ac unigrwydd yn y byd 
amaethyddol yn dal yn bynciau nad oes wiw sôn gormod amdanynt, ac 
efallai fod mwy o alw nag erioed am rywun i wrando. Diau fod galw cynyddol 
hefyd i gefnogi clerigiaid sy’n gweithio a gweinidogaethu yn unigrwydd 
perfeddwlad ein Hesgobaeth. Mae’r Eglwys yng Nghymru am ymroi, 
bellach, i sicrhau fod Ymgynghorwyr Cefn Gwlad ymhob un o Esgobaethau 
Cymru, ac y mae hyn i’w groesawu.  
 
EDRYCH YMLAEN  
Bwriedir, yn y flwyddyn sy’n dod, ymhlith pethau eraill, i sicrhau ymestyniad 
ardal Tir Dewi i gynnwys yn arbennig y Canolbarth, Gogledd-Orllewin 
Cymru a Phowys; bwriedir hefyd cyflogi person ifanc yn rhan-amser i 
weithio law yn llaw â Mudiad y Ffermwyr Ifainc. Gobeithir sefydlu, yn 
ogystal, gyfundrefn gyfeillachu er mwyn cefnogi’r oedrannus a’r llesg. 


