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SCLEDDAU A THRECŴN

Mae Cyngor Cymuned Scleddau yn gyfrifol am Scleddau a
Threcŵn. Mae’r ddau bentref i’r de o Abergwaun.
Mae Scleddau wedi’i leoli ar brif gefnffordd yr
A40 rhwng Hwlffordd ac Abergwaun.
Mae Trecŵn tua 2 filltir i’r dwyrain o’r A40. Mae
pentrefan Panteg hefyd yn yr un ardal.
Mae yna 9 cynghorydd i gyd – 3 ar gyfer De
Scleddau, 3 ar gyfer Gogledd Scleddau a 3 ar
gyfer wardiau Trecŵn.
Mae’r ysgolion lleol yn Nhreletert, Abergwaun a
Chasmael.
Nodir mewn cofnodion 2017 boblogaeth o 1,526
yn yr ardal.
Dangoswyd poblogaeth sy’n
heneiddio gan y cofnodion, gyda 26.5% yn 65
oed neu’n hŷn, o’i gymharu â 19.7% yn 2011.
Mae’r gymuned yn ymfalchïo mewn asedau fel:
Castell Hendre-Wen a’r crug crwn ar Fryn
Jordanston, y ddau ohonynt yn henebion
cynhanesyddol sy’n dyddio’n ôl i’r Oes Haearn
cynnar.
Hen safle’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn
Nhrecŵn gan gynnwys llinellau rheilffordd
Fictoraidd
Capel Bedyddwyr Sion rhestredig Gradd 2
Tafarn y Gate
Caeau chwarae lle cynhaliwyd y Diwrnod
Cymunedol
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MAE PROSIECT LLESIANT A CHYDNERTHEDD CYMUNEDOL

Mae’r prosiect yn gynllun peilot 2 flynedd, wedi’i ariannu gan raglen
LEADER Arwain Sir Benfro. Bydd y prosiect yn archwilio sut all
cynghorau tref a chymuned feithrin lles a gwytnwch cymunedol gan
ymgysylltu â’u cymunedau i ddatblygu asesiadau llesiant lleol,
cynlluniau a gweithgareddau prosiect.

Mae gan PLANED hanes hir a llwyddianus o
weithio gyda chymunedau ac ymgysylltu â nhw.
Bydd y Prosiect Lles a Gwytnwch Cymunedol
(CWBR) yn archwilio sut all cynghorau tref a
chymuned adeiladu lles a gwytnwch cymunedol.
Nod y prosiect yw rhoi polisi ar waith. Mae Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn ddarn o
ddeddfwriaeth arloesol sy’n gofyn i gyrff
cyhoeddus yng Nghymru weithio’n well gydag
eraill a chymryd agwedd fwy cydgysylltiedig,
ataliol a hir dymor fel bod eu penderfyniadau yn
cael effaith gadarnhaol ar y bobl fydd yn byw yn y
dyfodol, yn ogystal â’r rhai sy’n byw heddiw.
Bydd y wybodaeth a gesglir yn bwydo i mewn ac
yn hysbysu’r Asesiad a Chynllun Llesiant ledled y sir
a ymgymerwyd gan y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus (PSB), fel sy’n ofynnol gan Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015).
Bydd
hefyd yn edrych ar sut mae cynghorau cymuned a
thref yn gallu cefnogi’r gwaith o gyflawni Cynllun
Lles Sir Benfro.
Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys canfyddiadau
allweddol a chamau gweithredu arfaethedig i
Gyngor Cymuned Scleddau eu hadolygu a’u
hystyried er lles a gwytnwch ei gymuned yn y
dyfodol.
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CANLYNIADAU AROLWG CYMUNEDOL
TABLEGRID BORDE

Penderfynodd CCS i weithredu arlowg pwrpasol i
gyrraedd cymaint o bobl â phosib ac i gwmpasu
ystod eang o bynciau.
Ym mis Ebrill, bu i’r cyngor cymuned gwrdd â’r tîm CWBR er mwyn trafod
materion cymunedol allweddol, dulliau ymgysylltu, ac archwiliwyd ffyrdd o wella
lles a gwytnwch. Yn ystod y cam hwn darganfuwyd nad oedd yna neuadd
bentref; dim parc chwarae; gall baeddu gan gŵn fod yn broblem; bod cyflymder y
ffordd yn achosi pryder; adroddwyd nad oedd preswylwyr yn Nhrecŵn yn teimlo
eu bod nhw’n cael eu cynnwys; ac mai’r prif ddull o gyfathrebu oedd y dudalen
Facebook.
Gofynnwyd i bawb sy’n byw yn Scleddau a Threcŵn dreulio ychydig o funudau yn
cwblhau’r arolwg, naill ai ar-lein neu ar y copi papur a ddanfonwyd i bob eiddo.
Roedd yr arolwg hefyd ar gael yn Gymraeg, a hyrwyddwyd yr arolwg gan
gynghorwyr a PLANED ar-lein yn ogystal â’i hyrwyddo o fewn yr ysgol uwchradd
leol. Bu i ni sicrhau y gallai cymaint o bobl â phosibl gwblhau’r arolwg drwy leoli
blychau ar gyfer arolygon wedi’u cwblhau mewn busnesau lleol a darparu
cyfeiriad rhadbost trwy PLANED, a ddefnyddiwyd gan 49% o’r cyfranogwyr.
Mae’r canfyddiadau yn yr adroddiad hwn yn dod o’r
110 o breswylwyr a gymerodd ran yn yr arolwg
cymunedol ac o’r 60 o bobl eraill a fynychodd y
diwrnod cymunedol ac a gynigiodd adborth.
Gan ddefnyddio canlyniadau’r arolwg bu i’r tîm
drafod themâu allweddol a syniadau prosiectau
posibl gyda chyfranogwyr yn y diwrnod cymunedol.
Mae’r tudalenau nesaf yn dangos y mathau o
ymgysylltu a defnyddiwyd ac yn crynhoi’r prif
ganfyddiadau a’r gweithrediadau awgrymedig i’r
dyfodol ynghyd â syniadau prosiectau posibl.
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YMGYSYLLTIAD YN SCLEDDAU A THRECŴN
Dewisodd 110 o breswylwyr gymryd rhan yn yr arolwg cymunedol pwrpasol. Mae Cyngor
Cymunedol Scleddau wedi derbyn crynodeb o’r canfyddiadau
Mynychodd 60 o breswylwyr y diwrnod cymunedol a chynnig mwy o fewnwelediad a
ffurfio syniadau ar gyfer prosiectau. Darparwyd bws gwennol gan Gyngor Cymunedol
Scleddau am ddim i bob ardal ond yn anffodus ni chawsant eu defnyddio o gwbl
Yn ystod y digwyddiad bu i ni hefyd ofyn i bobl ifanc a theuluoedd i bleidleisio dros yr
offer parc/ awyr agored o’u dewis
Yn ystod yr amser ymgysylltu cysylltwyd â grwpiau a chynlluniau lleol megis y
gwasanaeth llyfrgell symudol a Chysylltwyr Cymunedol
Er mwyn cyrraedd pobl ifanc, ymgysylltodd CWBR gydag Ysgol Bro Gwaun a chanolfan
ieuenctid POINT yn Abergwaun
Gweithiodd CWBR gyda Thîm Cyfleoedd Chwarae Digonol Cyngor Sir Benfro a Thai
Wales & West (WWH) i ddatblygu gweithgareddau chwarae yng Nghefn Coed ac i gael
mynediad at gronfa WWH i gynnig gweithgareddau am ddim ac adnoddau i breswylwyr
yn y diwrnod cymunedol
Bu i PLANED gyfarfod â Valley Management Services Ltd
sydd yn rheoli hen safle’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn
Nhrecŵn.
Maent yn dweud wrthym eu bod nhw’n
awyddus i gefnogi adfywio cymunedol ond bod angen
iddynt ganolbwyntio’n bennaf ar y mater cyfredol ar Heol
Barham. Mae unrhyw awgrym yn yr adroddiad hwn ynglŷn
â thir a reolir gan Valley Management Services Ltd ar sail
amodol a dros dro ac yn ddibynnol ar ganlyniadau’r
materion cyfredol
Cynhaliwyd ymholiadau a thrafodaethau gyda One Voice
Wales, Cyfranddaliadau Cymunedol PLANED a Chyngor Sir
Benfro
Yn ogystal â’r digwyddiad llwyddianus a’r nifer uchel o
arolygon a gwblhawyd cafwyd sawl cyflawniad cymunedol
ers mis Ebrill, megis y bwrdd casglu sbwriel newydd
gyferbyn â Thafarn y Gate, man chwarae wedi’i adfywio yng
Nghefn Coed, cynlluniau i asesu mynediad i gadeiriau
olwyn lleol gyda phreswylwyr a’r cyllid posibl gan Gwella Sir
Benfro
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AMGYLCHEDD NATURIOL A CHYNALIADWYEDD

Prif Ganfyddiadau

Mae 58% o gyfranogwyr yn teimlo bod
baeddu gan gŵn yn broblem
Hoffai 48% ddysgu mwy am dyfu
ffrwythau a llysiau eu hunain
Mae cerdded yn ffordd boblogaidd
iawn o ymarfer corff gyda grwpiau
cerdded a llwybrau yn cael eu
hawgrymu gan gyfranogwyr
Mae gan gyfranogwyr lawer o syniadau
i wella golwg yr ardal megis tacluso’r
ymylon a phlannu mwy o flodau a
choed
Mae Trecŵn yn cynnwys coetir a gan
nad oes mynediad at rai rhannau
preifat, mae’n debygol bod bywyd
gwyllt yn ffynnu
Dywedodd 48% o gyfranogwyr Trecŵn
wrthym eu bod yn cael eu heffeithio
gan y mater dŵr cyfredol ac yn poeni
am hynny. Mae’n rhaid iddynt yfed
dŵr o boteli a dywedasant wrthym am
broblemau parhaus eraill fel aelodau
o’u teuluoedd ddim am ymweld â nhw
yn oherwydd y mater dŵr
Hoffai preswylwyr Trecŵn weld cyflwr
Heol Barham yn gwella a’r gordyfiant
yn cael ei reoli ar lwybrau cerdded
Mae ffermio ac amaethyddiaeth yn
arwyddocaol iawn yn yr ardal hon.

Syniadau Prosiect

Darparu biniau gwastraff cŵn ar hyd
llwybrau cerdded cŵn prysur
Dechrau grŵp garddio neu gynllun
cyfnewid hadau/ cynnyrch
Edrych ar ddechrau rhandir/ llecyn tyfu
ar y cyd
Sefydlu grŵp cerdded – mae yna
gysylltiadau posib gyda sefydliadau
cymunedol i sefydlu teithiau cerdded
coetir yn ardal Trecŵn. Mae yna grŵp
cerdded rheolaidd yn Nhreletert a allai
fod yn hapus i drafod – gweler dolenni
defnyddiol
Archwilio a yw pobl leol yn gwybod
beth sy’n cael ei ffermio yn yr ardal a
sicrhau bod y rhai sy’n byw ar ffermydd
gwledig yn gysylltiedig â’u cymunedau
Gall Cynghorwyr neu bobl leol sydd
mewn
awdurdod
ymuno
â
phartneriaethau lleol fel Partneriaeth
Wledig Sir Benfro PLANED
Mae Cyngor Sir Benfro yn gweithio gyda
phreswylwyr Heol Barham ynglŷn â’r
problemau
cyfredol
a
pharhaus
ynghylch dŵr a chynnal a chadw
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CYFRANOGIAD CYMUNEDOL A DEMOCRATIAETH LEOL

Prif Ganfyddiadau

Doedd 56% o gyfranogwyr ddim yn
gwybod eu bod nhw’n gallu
mynychu cyfarfodydd o’r cyngor
Dywedodd 68% wrthym eu bod
nhw’n cynnig cymorth i ffrindiau a
chymdogion
Defnyddir
Facebook
Cyngor
Cymunedol Scleddau yn dda ond
nid oes gan bawb fynediad i’r
rhyngrwyd
Dywed 21% wrthym nad ydynt yn
cael y cyfle i gymryd rhan mewn
hobïau a diddordebau oherwydd
problemau yn ymwneud â chyllid
personol a chostau teithio
Dylid ystyried y boblogaeth sy’n
heneiddio wrth gynllunio prosiectau
newydd
Yn Sir Benfro, mae niferoedd uchel
yn nodi eu bod nhw’n teimlo’n unig
ac yn ynysig yn enwedig mewn
ardaloedd gwledig
Dywed ymchwil Llywodraeth Cymru
wrthym fod “gostyngiad yn parhau
yn y nifer o bobl sy’n teimlo y gallant
ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n
effeithio ar eu hardal leol”.
Mae Un Llais Cymru yn pwysleisio’r
pwysigrwydd
a
pherthnasedd
cynghorau
cymunedol
i’r
llywodraeth ac mai hyn yw cam
cyntaf llywodraeth

Syniadau Prosiect

Cynnal
cyfarfod
Cyngor
Cymunedol
Scleddau cyhoeddus agored mewn lleoliad
cyfarfod mwy o faint
Edrych ar aelodau newydd yn ymuno â’r
cyngor a/neu’n dod yn wirfoddolwyr ar
gyfer digwyddiadau a grwpiau
Annog pobl ifanc i gymryd rhan ac o bosib
ymuno â’r cyngor – gweler dolenni
defnyddiol
Creu fforwm cymunedol neu bwyllgor
cynllunio gweithredol sydd ar wahan i’r
cyngor er mwyn dod o hyd i syniadau a
phrofi grwpiau newydd
Edrych
ar
wobrwyo
hyrwyddwyr
cymunedol presennol gan ddefnyddio
erthygl mewn cylchlythyr a chynlluniau
gwobrwyo lleol – gweler dolenni defnyddiol
Cynllunio i greu lle cyfarfod, trwy pop-up
neu wedi’i gysylltu â phartner i ddechrau –
efallai y gallai man llyfrgell symudol
newydd greu man cyfarfod/ lle cyfarfod
Dechrau grŵp megis grŵp casglu sbwriel i
gwrdd â phreswylwyr a dadansoddi’r
broblem sbwriel
Archwilio ffordd i ail-frandio wrth newid yr
enw’n gyfreithiol i ‘Cyngor Cymunedol
Scleddau a Threcŵn’ – gweler dolenni
defnyddiol
Ceisio trechu unigrwydd a chreu cyswllt i
Ddiwrnodau Cynghori Cymunedol – gweler
dolenni defnyddiol

Mae’r Cynllun Llesiant Sir Benfro
yn nodi, trwy gyfranogiad
cymunedol, ‘bydd unigolion yn
ymgysylltu mwy ac yn dod yn
fwy gweithredol yn y
penderfyniadau sy’n effeithio
arnyn nhw.’
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MANNAU A GWEITHGAREDDAU CYMUNEDOL

Prif Ganfyddiadau

19% yn unig sy’n dweud eu bod nhw’n
rhan o grŵp cymunedol neu brosiect
ond soniodd 40% o gyfranogwyr
wrthym am y sgiliau y gallant eu
cyfrannu
Mae hoff lefydd y preswylwyr yn
cynnwys Tafarn y Gate, yr arfordir a cefn
gwlad
Mae llawer o’r cyfranogwyr yn falch o’u
cymuned, gan gynnwys sylwadau
cadarnhaol am gymdogion, ffrindiau a
theimlo’n ddiogel
Fodd
bynnag,
dywedodd
rhai
cyfranogwyr wrthym nad oedd unrhyw
beth i fod yn falch ohono ac nid oedd
ganddynt unrhyw hoff leoedd
Hoffai 70% i’r gymuned gael neuadd/lle
cyfarfod
Hoffai 74% gael parc chwarae ond ni
fyddai 50% yn fodlon teithio i barc a
leolir mewn pentref cyfagos
Hoffai 76% weld digwyddiad blynyddol
i ddod â Threcŵn a Scleddau at ei
gilydd. Fodd bynnag, mae’n bwysig
nodi bod pobl hefyd yn teimlo’n
gysylltiedig
â
digwyddiadau
cymunedol cyfagos megis y rhai yn
Nhreletert ac yn dymuno cymryd rhan
ynddynt
Awgrymodd y cyfranogwyr lawer o
ffyrdd i drechu unigrwydd yn y
gymuned gan gynnwys creu man/
lleoliad cyfarfod; dechrau bore neu
grŵp coffi; creu cysylltiadau cymdogol
cryfach a dechrau digwyddiadau
cymunedol

Syniadau Prosiect

Creu man cyfarfod ‘pop-up’ yn defnyddio
lleoedd
eraill
megis
caffis
mewn
archfarchnadoedd – gweler dolenni
defnyddiol
Defnyddio ac ehangu’r asedau cyfredol
megis ardal y ffynnon a’r caeau chwarae
ar gyfer digwyddiadau a chynulliadau
Mae yna angen pendant am barc
chwarae yn Scleddau ac yn Nhrecŵn
hefyd. Efallai y gellid dod o hyd i gyllid er
mwyn i barc chwarae ar gaeau chwarae
Scleddau gael ei adfer a gellid ymchwilio
ymhellach i’r posibiliadau ar gyfer tir yn
Nhrecŵn
Gallai preswylwyr ddod at ei gilydd i greu
adnoddau cymunedol neu ddechrau
prosiectau, er enghraifft, meinciau a wneir
gan aelodau o’r gymuned ar gyfer y parc
a’r rhandiroedd
Cynnal
neu
gefnogi
digwyddiad
blynyddol, er enghraifft: digwyddiad
barbeciw awyr agored yn yr Haf; carnifal
cerdded; tân gwyllt; gweithgareddau
Nadolig wrth oleuo goleuadau’r goeden
Gall grwpiau cerdded hefyd fapio
llwybrau newydd i’w hawgrymu i’r
cymdogion
Creu timau chwaraeon, efallai treialu gêm
5-bob-ochr i annog pentrefi i ddod at ei
gilydd am hwyl a mwynhad
Defnyddio lleoedd lleol sy’n bodoli ar hyn
o bryd, efallai gall grwpiau gyfarfod yn
ystod oriau caeedig neu yn ystod
amseroedd busnes tawel
Ailedrych ar y syniad o berchnogaeth
Capel Seion yn Scleddau – mae cynlluniau
penseiri yn dangos y gellid gwneud
newidiadau heb lawer o ystyriaethau
treftadaeth i’w hysgwyddo er budd y
gymuned – gweler dolenni defnyddiol
normal'
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GWYBODAETH A CHYFATHREBU

Prif Ganfyddiadau

Nid yw 12% yn defnyddio’r rhyngrwyd
yn rheolaidd
Mae 69% yn defnyddio cyfryngau
cymdeithasol ac ymddengys bod
tudalen Facebook Cyngor Cymunedol
Scleddau yn cael ei defnyddio’n aml
gan amryw o bobl
Nid yw 78% wedi defnyddio gwefan
Cyngor Cymunedol Scleddau ac mae
rhai wedi awgrymu cael mwy o
gynnwys ar y safle ynghyd â
gwybodaeth leol
Mae rhai pobl wedi sôn bod eu band
eang yn araf a gall fod yn ddrud, yn
enwedig ym Mhanteg
Efallai gall rhai eiddo yn Nhrecŵn a
neuadd/hwb pentref posib gael
mynediad at fand eang cyflym iawn
trwy drefniant band eang y safleoedd
depo sy’n bodoli
Awgrymwyd creu fforwm cymunedol
yng Nghynllun Gweithredu PLANED
2011 ond nid yw’n bodoli ar hyn o bryd
Dywedodd un person ifanc yn ystod y
diwrnod cymunedol ei fod yn
arweinydd digidol yn Ysgol Bro Gwaun
ac
yn
helpu
athrawon
gydag
anghenion digidol

Mae 90% o ddefnyddwyr
Instagram o dan 35 oed ac yn
ôl pobl ifanc yn eu harddegau
dywed 17% mai hwn yw’r
llwyfan cyfryngau
cymdeithasol pwysicaf – LSE
Mehefin 2017 gwefan

Syniadau Prosiect

Adolygwch y wefan gyda chynnwys
wedi’i diweddaru y gall trigolion lleol
gael mynediad ati.
Anelwch at
ychwanegu tudalennau agored hwyliog
lle gall trigolion rannu syniadau a
digwyddiadau
Edrychwch ar y defnydd o’r cyfryngau
cymdeithasol, ac archwiliwch i greu
tudalen twitter gyda chymorth posib gan
brosiect DATRIS PLANED. Mae’n debyg y
byddai pobl ifanc o’r ardal yn mwynhau
cynorthwyo gydag anghenion cyfryngau
cymdeithasol a digidol. Gall hyn gysylltu
â phrosiect rhwng y cenedlaethau i
helpu trigolion hŷn gydag anghenion
digidol
Sefydlwch gylchlythyr, mae Gwella Sir
Benfro wedi galluogi ardaloedd eraill
megis Dale i ddechrau cynhyrchu
cylchlythyr. Gall hyn fod ar-lein i arbed
adnoddau ond gellid hwyluso rhestr
bostio fach ble mae cymdogion yn
postio i’w gilydd. Efallai y bydd pobl leol
neu grwpiau partneriaeth yn gallu treialu
neu helpu gyda’r cylchlythyr. Gall fod o
fudd i bawb sy’n gysylltiedig i
ganolbwyntio ar ddulliau cyd-gynhyrchu
ac mae’n cynnig ymdeimlad o falchder
unigol ac yn y grŵp pan fydd y gwaith
wedi’i orffen
Sicrhewch
fod
gan
bob
ardal
hysbysfwrdd
Gall cynghorwyr gynnal sesiynau galw
heibio mewn lleoliadau lleol a/ neu arlein gyda sgyrsiau byw
Defnyddiwch
y
cyfarfod
cyngor
cymunedol agored posib i annog
pleidleisio cyhoeddus a chyflwyniadau
gan bobl leol
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TREFTADAETH A DIWYLLIANT

Prif Ganfyddiadau

Mae 24% yn dweud eu bod nhw’n
siarad Cymraeg ac mae 3 person yn
dysgu
Gall y gymuned ymfalchïo mewn
asedau fel Castell Hendre-Wen a’r crug
crwn ar Fryn Jordanson. Mae’r ddau yn
henebion cynhanesyddol sy’n dyddio’n
ôl i’r Oes Haearn cynnar
Mae yna nifer o adeiladau rhestredig fel
Capel Seion, sydd, yn ôl y sôn, yn
cynnwys rhai o’r ychydig o osodiadau a
nodweddion unigryw Cymreig sydd ar
ôl o’r cyfnod
Hoffai 70% i’r gymuned gael neuadd/ lle
cyfarfod
Hoffai 76% weld digwyddiad blynyddol i
ddod â Threcŵn a Scleddau at ei gilydd
Mae hanes Trecŵn a hen safle’r
Weinyddiaeth Amddiffyn yn bwysig i
dreftadaeth a diwylliant yr ardal. Mae
nifer o bobl yn gysylltiedig â’r ardal a
daeth rhai o gyn-weithwyr blaenorol y
Weinyddiaeth Amddiffyn o’r Iwerddon
ac o ardaloedd eraill.
Mae tudalen
Facebook RNAD yn boblogaidd i
ddathlu’r bobl a hanes y safle. Bellach
mae’r tir dan berchnogaeth breifat ac
yn cael ei reoli gan gwmni datblygu sy’n
canolbwyntio ar fenter leol gyda’r
bwriad o ailddatblygu’r safle. Mae nifer
o selogion rheilffordd yn siarad am y
safle gan ei fod yn cynnwys llinellau
rheilffordd
lled
safonol
a
chul
hanesyddol. Mae yna hefyd sôn am
arteffactau brenhinol yn cael eu storio
ar y safle yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Syniadau Prosiect

Grwpiau
dysgwyr
Cymraeg
a
chymdeithasol
–
gweler
dolenni
defnyddiol
Edrychwch i mewn i’r posibilrwydd o un
sesiwn
arbennig
gyda
chaniatâd
perchennog y tir er mwyn i’r gymuned
ddysgu mwy am yr henebion lleol, gellir
cysylltu hyn â grŵp cerdded
Fel yr awgrymwyd mewn adrannau
blaenorol, byddai man cyfarfod megis
neuadd bentref yn creu cyfoeth o
opsiynau
i
ddathlu
ac
archwilio
treftadaeth a diwylliant yr ardal
Gallai hanes cyfoethog hen safle’r
Weinyddiaeth Amddiffyn arwain at greu
arddangosfa dan ofal y gymuned a gellid
treialu hyn fel digwyddiad pop-up wedi’i
gyd-gynhyrchu.
Gellid partneru â
chynlluniau treftadaeth cymunedol ar
gyfer cefnogaeth ac adnoddau – gweler
dolenni defnyddiol
Gellid cysylltu prosiectau neu grwpiau
treftadaeth neu archaeolegol i’r ardal –
gweler dolenni defnyddiol
Efallai y byddai’r gymuned yn mwynhau
mapio’r ardal a chreu map digidol yn
cynnwys atgofion a darnau o hanes
Mae cynulliad sy’n gysylltiedig â bwyd yn
aml yn dod â phobl ynghyd.
Gall
trigolion rannu ryseitiau a gall pobl sydd
yn fwy newydd i’r ardal arddangos eu
prydau lleol eu hunain. Gall yr achlysur
hwn gael ei ddefnyddio hefyd i hyrwyddo
cynnyrch lleol
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TAI A GWASANAETHAU CYHOEDDUS

Prif Ganfyddiadau

Mae 61% yn berchen ar eu cartrefi eu
hunain
Nid yw 12% o bobl yn gyrru car ac mae
40% yn defnyddio’r gwasanaeth bws
Mae 61% yn poeni am y cyflymder ar y
ffyrdd a bu i amryw o bobl awgrymu
ceisio arafu cyflymder drwy ddefnyddio
arwyddion, camerâu a thwmpathau
arafu ar y ffyrdd bach
Mae trigolion Panteg hefyd yn dweud
bod cyflymder y ffordd yn beryglus a gall
mynediad i’r dreif fod yn bryder
ychwanegol
Mae’n bwysig nodi hefyd bod diogelwch
priffordd Scleddau yn golygu bod nifer o
drigolion yn dewis peidio â chroesi’r
ffordd. Mae hyn yn gallu creu rhaniadau
cymdeithasol ac yn golygu nid yw rhai
plant yn gallu defnyddio’r caeau
chwarae
Mae trigolion Scleddau yn gadarnhaol ar
y cyfan am y bws er byddai safle bws
gyda’r nos yn fuddiol i fywydau
cymdeithasol a phatrymau gwaith pobl.
Fodd bynnag, mae trigolion Trecŵn yn
anhapus iawn gyda’r gwasanaethau bws
lleol gan deimlo eu bod wedi cael eu
hynysu. Nid oes safle bws ym Mhanteg.
Dywedodd eraill nad yw’r cynllun
Bwcabus yn effeithiol.
Mae llawer o bobl wedi sôn am eu
pryderon ynghylch adeiladu mwy o dai
yn yr ardal. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol
yn awgrymu bod hyn yn mynd i
ddigwydd yn enwedig yn sgil y
cysylltiadau
mentergarwch
ag
Abergwaun.
Soniodd rhai trigolion wrthym am y
mynediad
gwael
sy’n
bodoli
ar
balmentydd Scleddau ac at y safleoedd
bws yno. cm;

Syniadau Prosiect

Ymgynghori a chyfathrebu â'r gymuned
o amgylch y darpar ardaloedd a
datblygiadau tai arfaethedig.
Edrych ar ffyrdd posib o wella
gwasanaethau bysiau neu ddod o hyd i
ddewisiadau eraill yn debyg i gynlluniau
dyfodol Tyddewi - gweler dolenni
defnyddiol.
Archwilio dulliau lleihau cyflymder gyda
Chyngor Sir Benfro. Mae cymunedau
eraill, fel y Garn, wedi ymgymryd â'r dull
fforddiadwy o greu mynediad â giât a
pheintio strip rwmbwl sy'n achosi
dirgryniadau ac yn rhybuddio'r gyrrwr i
ofalu.
Edrych ar ffyrdd eraill o ddiogelu
trigolion ar y ffyrdd, fel rhagor o reiliau
palmant a mannau addas i groesi ffyrdd.
Gallai gosod paneli ynni solar ar
orsafoedd bysiau bweru arwyddion sy'n
fflachio ar gyfer gyrwyr.
Hoffai rai trigolion wybod mwy ynghylch
diffibriliwr Scleddau, ac mae trigolion
Trecŵn yn dweud eu bod angen un ar
wahân. Mae posibilrwydd y gall Valley
Management
Ltd
gefnogi
Cyngor
Cymunedo Scleddau i ddod o hyd i le
addas a diogel yn Nhrecŵn
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ADDYSG A SGILIAU

Prif Ganfyddiadau

Mae plant a phobl ifanc Scleddau a
Threcŵn yn mynd i'r ysgol a'r coleg
mewn ardaloedd eraill fel Abergwaun,
Treletert a Hwlffordd.
Roedd ysgol
gynradd yn arfer bod yn Nhrecŵn a
oedd yn cael ei defnyddio gan
deuluoedd y Weinyddiaeth Amddiffyn.
Mae angen dod o hyd i ddulliau newydd
fel bod trigolion yn gallu cymryd rhan
mewn dysgu ychwanegol neu yn cael
mynediad at rywle i astudio oddi wrth y
cartref, gan y byddai'n rhaid i'r holl
breswylwyr deithio allan o'r gymuned.
Dywedodd y rhai a gymerodd ran yn yr
arolwg wrthym eu bod yn barod i
sefydlu, neu helpu i redeg, grwpiau fel
rhai pêl-droed neu arddio.
Mae depo Trecŵn wedi ei leoli o fewn
safle Parth Cyflogaeth Strategol Sir
Benfro ac felly mae ganddo botensial yn
y dyfodol ar gyfer cyflogaeth sirol gyda'i
statws
'Menter
Hafan',
ac
mae'r
rheilffordd nad yw'n cael ei ddefnyddio
ar hyn o bryd yn 'gallu cael ei adfer'
(PLCA). Mae Valley Development Ltd yn
dweud bydd defnydd arfaethedig
newydd ar gyfer y safle yn dod â
chyflogaeth
sylweddol.
Mae
trafodaethau eisoes wedi eu cynnal gyda
Choleg Sir Benfro er mwyn paratoi
cynlluniau prentisiaethau
Mae prosiect Hyrwyddwyr Digi POINT yn
dangos sut y gall prosiectau rhynggenedlaethol wella dealltwriaeth a
lleihau unigrwydd ar
gyfer pobl hŷn.
Mae Cynllun Llesiant Sir
Benfro
yn
datgan
bod
dathlu'r awyr agored yn
'gwella cyfleoedd i bobl ifanc
allu defnyddio'r awyr agored
fel amgylchedd dysgu'.

Syniadau Prosiect

Gallai Cyngor Cymunedol Scleddau
annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn
democratiaeth leol drwy gyfarfodydd
agored a digwyddiadau cymunedol.
Gallai trigolion sefydlu pwyllgorau trefnu
er mwyn dechrau gweithgareddau i
ddod â phobl ynghyd.
Gellid sefydlu cyngor ieuenctid ar gyfer
pobl ifanc 16 mlwydd oed a hŷn
ganddefnyddio cyngor Un Llais Cymru.
Mae buddion i bawb wrth sefydlu hyn,
oherwydd gallai pobl ifanc gael
ymdeimlad o berchnogaeth a balchder
yn eu cymuned, a gall y cyngor wella'r
cyfathrebu a'r ddealltwriaeth gyffredinol
o'r hyn sy'n digwydd yng Nghyngor
Cymunedol Scleddau.
Gwirfoddolwyr yw'r Cynghorwyr, ond
dylid
hefyd
edrych
i
recriwtio
'gwirfoddolwyr
cymunedol'
gyda
chefnogaeth
Cymdeithas
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro a'r
Cysylltydd Cymunedol.
Gallai digwyddiadau chwaraeon neu
dimau cymunedol gynnig cyfle i bobl
ifanc yn yr ardal ddod â chyfarfod eu
cymdogion.
Gellid cynnal cystadlaethau cynhwysol
fel dylunio logo newydd Cyngor
Cymunedol Scleddau a Threcŵn; mae
hyn wedyn yn arwain at berchnogaeth
ac yn dangos bod Trecŵn wedi'u
cynnwys.
Gallai man cyfarfod cymunedol fel
neuadd bentref gynnal sesiynau dysgu,
sesiynau rhannu sgiliau a chynnwys
ardaloedd astudio tawel a diogel.
Ceisio ychwanegu Trecŵn at amserlen
y llyfrgell symudol er mwyn galluogi
trigolion ynysig i gael mynediad at
wasanaethau'r llyfrgell.
Gallai Cyngor Cymunedol Scleddau
gysylltu â POINT i archwilio ffyrdd o
oresgyn unigrwydd.
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GWASANAETHAU BUSNES A’R ECONOMI LEOL

Prif Ganfyddiadau

Mae 49% o bobl mewn gwaith yn
teithio mwy na 3 milltir o'u cartrefi i'w
gwaith.
Roedd sawl awgrym ynghylch sut i
ddenu busnesau a mentrau newydd i'r
ardal, gan gynnwys defnyddio safle
depo Trecŵn, gostwn ardrethi ac
annog pobl leol i gefnogi busnesau
lleol.
Dywedodd y rhan fwyaf o drigolion
Trecŵn bod safle'r depo yn effeithio
arnynt a soniwyd am faterion yn
ymwneud â'r mater dŵr presennol,
cyflwr y ffyrdd a'r ffaith eu bod eisiau
gwybod mwy yn gyffredinol am yr hyn
sy'n digwydd ar y safle.
Mae'r stop llyfrgell symudol agosaf yn
Nhreletert, a dim ond 7% sy'n dweud
eu bod wedi defnyddio'r gwasanaeth.
Gall tîm llyfrgell Cyngor Sir Penfro
gynnwys yr adroddiad hwn fel
tystiolaeth ar gyfer stop yn Nhrecŵn y
tro nesaf y bydd yn adolygu ei
amserlen.
Mae 18% yn dweud nad ydynt yn mynd
ar wyliau'n rheolaidd.
Mae ymchwil ac adroddiadau lleol yn
dweud y bydd unrhyw 'ddatblygiad
cymunedol' yn cyfrannu at dwf
cymdeithasol ac economaidd o fewn
unrhyw ardal ac yn gyffredinol yng
Nghymru.

Syniadau Prosiect

Hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth yn yr
ardal drwy gyhoeddiadau a thrwy
hyrwyddo dyddiau chwilio am swyddi a
chyngor lleol - gall bws digidol 'ateb'
ddod i ardal i gynorthwyo trigolion 'ateb'
gyda cheisiadau Credyd Cynhwysol ayyb.
Gwneud cais i ychwanegu Trecŵn at
amserlen y llyfrgell symudol. Mae hyn yn
dod â gwerth ychwanegol fel man
cyfarfod lle gall ffigyrau lleol gyfarfod a
siarad â thrigolion. Efallai y gall Valley
Management Ltd drefnu man addas ar
gyfer y bws.
Gallai Cyngor Cymunedol Scleddau
gyfathrebu fwy gyda Valley Management
Ltd i gynnal perthynas flaengar ac i
sicrhau trafodaeth barhaus a thryloyw ar
y safle a'r tir. Gallai Valley Management
Ltd gael eu gwahodd i gyfarfod Cyngor
Cymunedol Scleddau i egluro cynlluniau.
Creu gweledigaeth gymunedol. Fel
cynghorwyr cymunedol, beth allwch chi
ei wneud i sicrhau twf economaidd yn y
dyfodol ac i ysbrydoli'r genhedlaeth
nesaf? Gall gweledigaeth gymunedol
atgyfnerthu cymeriad a hunaniaeth yr
ardal yn ogystal ag ysbrydoli'r gymuned a
gwella ysbryd a balchder y gymuned.
Creu a rhannu cynllun gweithredu
cymunedol blynyddol er mwyn sicrhau
datblygiad a chyfranogiad cymunedol.
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PRIF GANFYDDIADAU & CAMAU GWEITHREDU ARFAETHEDIG

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys nifer fawr o
ganfyddiadau ac argymhellion allweddol i'r cyngor eu
hystyried ar gyfer llesiant a gwytnwch y gymuned.
Byddai'n fuddiol i'r gymuned yn gyffredinol ddod ynghyd mewn cynifer o ffyrdd
ag sy'n bosibl. Gan ystyried poblogaeth gynyddol yr ardal, mae'n hollbwysig ein
bod yn dynodi man cyfarfod canolog lle gall trigolion rannu syniadau a dathlu
etifeddiaeth gyfoethog a thirwedd hardd yr ardal. Gall cynnal digwyddiadau
dathlu cymunedol ac arddangos asedau presennol fod y ffordd ymlaen tuag at
gyfranogiad gweithredol, ac yn y pen draw, mae'n creu mwy o ymdeimlad o
falchder a pherchnogaeth.
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gofyn bod cyrff cyhoeddus
Cymru yn gweithio'n well gydag eraill, fel bod eu penderfyniadau yn cael effaith
gadarnhaol ar bobl yn y dyfodol, yn ogystal â heddiw. Gallai Scleddau a
Threcŵn rannu a chydweithio gyda chymunedau cyfagos ac ar draws y sir i
alluogi pobl Sir Benfro i wneud camau cadarnhaol wrth symud ymlaen.
Mae'n bwysig fod y gymuned yn creu Cynllun Gweledigaeth a Gweithredu.
Bydd hyn yn gwella cydlyniad cymunedol ac yn adnabod blaenoriaethau i bobl
Scleddau a Threcŵn. Mae gofyn i bobl beth sy'n bwysig iddyn nhw mewn
gwirionedd yn datblygu cynlluniau mewn ffordd realistig ac yn rhoi llais i bawb,
sydd wedyn hefyd yn amlygu pa adnoddau sydd eu hangen. Gall cynnwys
pawb mewn gweithgareddau codi arian ar gyfer gwelliannau yn y gymuned
drwy ddulliau pwrpasol perthnasol hefyd ddod ag agweddau cadarnhaol a
chynhwysiad gweithredol wrth symud ymlaen.
Dylai Cyngor Cymunedol Scleddau ganolbwyntio ar gyfathrebu gyda'r
gymuned a defnyddio dulliau digidol i gyrraedd cynifer ag y bod modd. Rydym
yn credu y bydd y gymuned yn gwerthfawrogi gwybod mwy ynghylch rôl a
chyfrifoldebau'r cyngor cymunedol, a dylai hyn yn y pen draw arwain at fwy o
gyfranogiad cyffredinol a sicrhau ardal ehangach o drigolion.
Mae rhoi Scleddau a Threcŵn ar y map, a sicrhau bod pobl Sir Benfro yn
cymryd sylw o'r gymuned hon, yn hollbwysig i lesiant a gwytnwch parhaus y
trigolion a datblygiadau yn y dyfodol.
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Cyfeiriadau

Cysylltau defnyddiol

Co-production Wales Network website

Codi Arian

CWBR's Scleddau and Trecwn Community
Survey, July-September 2019

https://www.pavs.org.uk/funding/index.htm
https://www.coopfoundation.org.uk/funding_support
/cs-funding-uk-2/
Mannau Cymunedol

Findings and feedback from community
day on 14th September, 2019
https://gov.wales/well-being-wales-2019
https://statswales.gov.wales/Catalogue
Pembrokeshire
Landscape
Character
Assessment. Trecwn, Page 122-125 (PLCA)

https://www.planed.org.uk/projects/communityshares-support-service-for-pembrokeshire/
https://wales.coop/get-our-help/ourprojects/community-shares-wales/
http://activehistory.ca/2016/10/pop-up-museumsas-a-vehicle-for-community-building/
https://inews.co.uk/news/consumer/morrisonscafes-free-community-centres-local-residents494799
https://www.nsalg.org.uk/about-us/wales-region/

Pembrokeshire Local Development Plan current up to 2021
Future Generations Act, 2015
J.J.Morris Estate Agents
One Voice Wales, Review of Community
and Town Council Sector in Wales, 2018
Pembrokeshire Well-being Plan, 2018
PLANED 2011 Action Plan
RNAD
Trecwn
Facebook.
https://engb.facebook.com/pages/category/Organizat
ion/RNAD-Trecwn-1940-1996273697922820166/
Emails and discussions with community
councillors, clerk, County Councillor Samuel
Kurtz, Nial Rees of Development Wales Ltd,
Wales and West Housing, Jon Murphy from
Emergency Planning PCC and Julie the
Community Connector for North Pembs
Local documents such as PCC Mobile
Library Timetable Sep-Dec 2019, T5 bus
timetable,
neighbouring
community
newsletters and handbooks

Cyfathrebu Cymunedol

https://www.planningaidwales.org.uk/communityengagement/community-engagement-toolstechniques/
https://www.princescountrysidefund.org.uk/researc
h/village-survival-guide
grwpiau cymunedol, Digwyddiadau a Gwirfoddoli

http://www.letterstonmemorialhall.co.uk/villageactivities/
https://www.pembrokeshirecoast.wales/Files/files/
walk/walking-group-directory_2018.pdf
https://twitter.com/ccpembs?lang=en
https://en.infoengine.cymru/
https://www.edenproject.com/eden-story/ourethos/the-big-lunch-neighbourhood-get-together?
gclid=EAIaIQobChMI-52xoiA5QIVTbDtCh0_8A0JEAAYASAAEgIzlPD_BwE
https://www.wcva.org.uk/what-we-do/invest-innature
Cymru/ms4n/community-gardens
https://stdavids.churchinwales.org.uk/news/2019/09/r
ediscovering-ancient-connections-the-saints/
https://takemetoo.co.uk/en/pacto/
Materion ac Aelodaeth Cyngor Cymunedol

'Advice to Community and Town Councils on
Working with Young People' available from One
Voice Wales
Regarding name change - Electoral Services
Glynne.Morgan@pembrokeshire.gov.uk
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