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Breaking Ground Heritage (BGH) yw partner cynhwysiant cymdeithasol YMAYFf. Mae 
BGH yn arbenigo mewn hyrwyddo lles ac adferiad trwy weithgareddau seiliedig ar 
dreftadaeth, yn enwedig i unigolion a chanddynt gyfyngiadau corfforol/seicolegol difrifol 
(gan mwyaf ond heb fod yn unigryw i gyn-filwyr). Dros y pedair blynedd diwethaf, mae BGH 
wedi gweithio ochr yn ochr ag Operation Nightingale (http://www.breakingground
heritage.org.uk/operation-nightingale) i sicrhau bod pob prosiect a ddatblygir mor 
gynhwysol â phosibl. Gan weithredu ar fodel mentora cynhwysol yma yn Ystrad Fflur, bydd 
BGH yn ehangu ei gyrhaeddiad ac yn anelu at ymgysylltu â phobl mewn cymunedau sifilaidd 
sy’n dioddef o eithriad neu faterion iechyd meddwl/corfforol.

Os ydych chi wedi eisiau cymryd rhan mewn archeoleg erioed ond wedi cael eich dal yn ôl 
gan heriau corfforol neu feddyliol, yna mae’n bosibl mai dyma’r lle i chi. Nod YMAYFf yw 
bod yr ysgol maes fwyaf agored a chynhwysol yn y DU. Cysylltwch â ni a byddwn yn gweithio 
gyda chi i ddarganfod ffyrdd o’ch cynnwys chi. Yn ogystal â hyfforddiant sgiliau archeolegol, 
anelwn at ddefnyddio treftadaeth Ystrad Fflur iannog lles corfforol a meddyliol 5



Byddwn yn defnyddio’r llwybr hyfforddi Pasport Sgiliau Archeoleg a ddatblygwyd 
gan BAJR (British Archaeological Jobs & Resources) ym mlwyddyn gyntaf YMAYFf. 
Mae’r Pasport Sgiliau Archeoleg yn rhoi manylion llawer o dechnegau cloddio a 
chofnodi archeolegol ac yn eu torri i lawr yn dasgau a gweithgareddau unigol. Ar ôl 
i’r elfennau hyn gael eu cwblhau yn y maes a’u harsylwi gan un o’n goruchwylwyr s
afle a chanddynt gymwysterau llawn, gellir cadarnhau eich bod wedi’u cwblhau yn 
eich llyfryn. Byddwch yn cael eich pasport ar ddiwrnod cyntaf y cwrs ac mae’r gost 
wedi’i chynnwys yn y ffioedd.

Dim ots faint o brofiad cloddio sydd gennych, mae sawl mantais i gadw Pasport 
Sgiliau: mae’n olrhain pob maes ymarfer - o dechnegau craidd i sgiliau mwy 
cymhleth - felly mae’n ddelfrydol i’r rhai sy’n dechrau ar eu gyrfa mewn archeoleg; 
ond mae’n ddelfrydol hefyd ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi cael profiad gwaith 
maes oherwydd gellir adeiladu a datblygu ymhellach ar eu sgiliau presennol. Bydd y 
Pasport Sgiliau’n ychwanegiad gwerthfawr at eich CV, gan ei fod yn cynnig prawf o 
brofiad a gallu i ddarpar gyflogwyr ac adrannau prifysgol. Neu, os ydych chi’n 
mynychu at ddibenion adloniant, mae’n ffordd wych o ddogfennu’ch amser gyda ni!

Derbynnir a chymeradwyir y Pasport Sgiliau Archeoleg gan y Fforwm Hyfforddiant 
Archeoleg, y Sefydliad Siartredig i Archeolegwyr a nifer o unedau archeoleg 
masnachol.

Y Pasport Sgiliau Archeoleg 
Ewch i www.archaeologyskills.co.uk am fwy o wybodaeth
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Sut I gofrestru: Am mwy o fanylion ac i gofrestru ich lle 
yn yr ysgol ewch i’r gwefan www.stratafloridatrust.org 
neu hela ebost i info@stratafloridatrust.org.

Ar ol i chi cael cynnig lle yn yr ysgol wythnasol, fyddwn ni 
yn gofyn am taliad blaendal a bydd balans y ffioedd y neu 
casglu ym mis Mehefin. Fydd taliadau am cyrsiau diwrnod 
yn cael eu cymryd amser bwcio.

http://www.stratafloridatrust.or
http://info@stratafloridatrust.org
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Mae’r orsaf drenau agosaf yn Aberystwyth, sydd 15 milltir i 
ffwrdd o’r Bont. Mae bysus yn rhedeg o orsaf drenau 
Aberystwyth i’r Bont drwy’r dydd ac mae’r daith yn cymryd 
rhyw 45 munud. Mae safle tacsis yn yrorsaf drenau hefyd os 
oes gwell gennych hynny.I gael rhagor o wybodaeth am 
gludiant yn y sir, ewch i https://www.traveline.cymru/ neu 
lawrlwythwch ap Traveline Cymru.



                                                Mae Ystrad Fflur yng nghanol Cymru, lle ceir presenoldeb  
                                                ysbrydol a lle daw nifer fawr o bobl i fwynhau’r heddwch 
a’r llonyddwch yno. Mae lletygarwch i’w cael yno hefyd ac mae gan bentref 
Pontrhydfendigaid ddwy dafarn a siop lle gallwch brynu’r nwyddau y mae arnoch 
euhangen yn ystod yr wythnos.

Mae’r ddau le ym mherfedd cefn gwlad Cymru. Yn uniongyrchol i gyfeiriad y 
gorllewin mae ucheldiroedd Mynyddoedd Cambria gyda thraciau coedwigoedd a 
llwybrau i gerddwyr a beicwyr mynydd fel ei gilydd. I gyfeiriad y dwyrain mae Cors 
Caron bydenwog – Gwarchodfa Natur Genedlaethol gyda llwybrau pren sy’n eich 
tywys i’r ganolfan lle mae bywyd adar eithriadol. Ac wrth ymyl y gors, cynhelir y 
rasys trotian unwaith y flwyddyn ym mis Awst. Digwyddiad poblogaidd ymhlith 
cymunedau ffermio Cymru. 

Ychydig dros y bryniau i gyfeiriad y gogledd mae Hafod, tirwedd brydferth wedi’i 
hadfer ac mae Pontarfynach gerllaw gyda’i rhaeadrau rhyfeddol a rheilffordd ysgafn 
sy’n rhedeg i Aberystwyth. I gyfeiriad y de mae trefi marchnad Tregaron a Llanbedr 
Pont Steffan ac o gwmpas y cyfan mae eglwysi bach mewn mannau iseldirol hyfryd.

Ymhellach i ffwrdd mae trefi arfordirol Aberaeron ac Aberystwyth gyda llawer o 
atyniadau. Mae Aberaeron yn dref a harbwr Regentaidd hyfryd gyda nifer fawr o 
leoedd da i fwyta ac edmygu’r olygfa o’r môr. Ceir gwyliau a digwyddiadau dros yr 
haf hefyd, llawer ohonynt yn nhŷ a pharc Llanerchaeron yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol gerllaw. Mae Aberystwyth yn dref prifysgol gweddol fawr ac mae 
ganddi bier o hyd!

Am fwy o wybodaeth ewch i www.discoverceredigion.wales a 
www.thecambrianmountains.co.uk
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