
Adroddiad CWBR Cyngor

Cymunedol Llanrhian

Mehefin 2020



 

Mae Cyngor Cymunedol Llanrhian yn cynrychioli cymunedau ac ardaloedd

cyfagos Croes-goch, Tre-fin, Llanrhian, Penparc, Square & Compass,

Llanhywel ac yn cynnwys cymunedau arfordirol Abereiddi a Phorthgain.

Mae'r ardal yn cynnwys rhan o Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro sydd yn

adnabyddus am ei arfordir syfrdanol.

 

Mae hanes yr ardal yn ymestyn yn ôl i'r oes ganoloesol gynnar, ac yn ystod y

19eg a dechrau'r 20fed ganrif roedd yn adnabyddus am ei chwarela, ac mae

olion nifer yr adeiladau o'r gorffennol diwydiannol hwn yn dal i'w gweld, gan

gynnwys yr hen felin yn Nhre-fin. Mae'r siambr gladdu Neolithig yng

Ngharreg Sampson, sy'n edrych dros Abercastell, yn dal i sefyll, 5,000

mlynedd wedyn.

 

Heddiw, mae gweithgaredd economaidd yr ardal yn cael ei wthio'n bennaf

gan amaethyddiaeth, pysgota a thwristiaeth. Mae nifer y trigolion yn yr ardal

yn lleihau yn araf, gyda'r amcangyfrif poblogaeth diweddaraf yn 873, gyda

30.2% dros 65 oed a thua 12% yn 0-17 oed (ffynhonnell y Swyddfa Ystadegau

Gwladol). Mae hyn yn cyferbynnu â chyfartaledd Cymru, sef bod tua 20%

dros 65, a thua 18% o dan 17. O'r 503 o gartrefi yn yr ardal, mae 83 yn cael eu

nodi fel ail gartrefi, sy'n dangos y gostyngiad mewn preswyliaeth barhaol, a'r

ddibyniaeth gynyddol ar dwristiaeth.
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Mae Cyngor Cymunedol Llanrhian yn un

o 78 o gynghorau cymunedol yn Sir

Benfro, ac yn ffurfio'r haen isaf o

lywodraeth leol yng Nghymru. Mae'r

cyngor yn cynnwys 8 cynghorydd a

chlerc, pob un yn byw'n lleol, ac wedi

ymrwymo i gynrychioli'r ardal a'i

gwella'n effeithiol.

 

Cynghorydd Sir Neil Prior,  2020 
 



Ers ei ddechrau ym mis Gorffennaf 2018, mae'r

Prosiect Gwytnwch a Llesiant Cymunedol

(CWBR) wedi cwblhau gwaith gyda saith

cymuned yn llwyddiannus 

 

(Llanddewi, Hook, Heol Clarbeston, Cas-wis,

Scleddau, Trecŵn a Hwlffrodd), yn casglu

mewnwelediad go iawn i lesiant pob un

cymuned a nifer o gynigion prosiect arbennig.

Mae'r prosiect nawr yn gweithio gyda Doc

Penfro, Llandudoch, Aberdaugleddau,

Llanrhian ac Arberth. 

 

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn cydnabod

mai'r ffordd y mae prosiect CWBR yn cael ei

ddefnyddio drwy ymgysylltu a gweithio gyda

chynghorau cymuned a thref, yw'r cyntaf o'i

fath yn y wlad. Dywedodd y byddai'n ystyried y

posibilrwydd o wneud hwn yn flaenoriaeth

genedlaethol.

 

Mae cyfranogiad CWBRau* eisoes yn brolio

canlyniadau cynaliadwy, er enghraifft ffurfio

cymdeithasau cymunedol, lansio

cylchlythyrau, creu mannau cymunedol

newydd, tystiolaeth ymgynghori allweddol a

ffurfio gwasanaethau allgymorth fel grwpiau

cyfeillio. 

 

 

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.

*CWBR - Prosiect Gwytnwch a Llesiant Cymunedol 2
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Gweithiodd Cyngor Cymunedol Llanrhian a

CWBR gyda'i gilydd i greu 'gweledigaeth' ar

gyfer ardal gymunedol yn Nhre-fin. Mae angen

adfywio'r ardal aml-chwaraeon, y parc chwarae,

y pafiliwn a'r ardal cae pob tywydd, ac mae'r

cynghorwyr am sicrhau bod gan drigolion Tre-

fin a'r pentrefi cyfagos yr angen am unrhyw

newidiadau, a'u heisiau. 

 

Daeth yn amlwg mai'r ffordd orau oedd cynnal

diwrnod ymgynghori cymunedol i gasglu

syniadau a safbwyntiau pobl. Aeth CWBR i

ymweld ag ardal gymunedol a gwnaethant

lansio ymgyrch i hyrwyddo'r digwyddiad. 

 

Yn y dyddiau cyn y digwyddiad ymgysylltu,

roedd effaith Covid-19 yn dod yn amlwg, a

mesurau cyfnod clo ar fin cael eu rhoi ar waith,

felly roedd newid yn y dull i ddiogelu trigolion

yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd. Aethom

ati i archwilio'r mathau o ymgysylltiad i'w

gynnig ar y diwrnod, ac yn hytrach, crëwyd

arolwg papur ac ar-lein a oedd ar gael am un

wythnos. Rhoddodd cynghorwyr daith o'r safle

hefyd i'r cyfranogwyr ac roeddent yn annog

sgyrsiau drwy uwchlwytho fideos ar y cyfryngau

cymdeithasol. 

 

 

 

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys canfyddiadau allweddol ac argymhellion ar

gyfer gweithredu i Gyngor Cymunedol Llanrhian eu hystyried ar gyfer llesiant

a gwytnwch y gymuned. Daeth y canfyddiadau o sesiwn creu gweledigaeth

mewn ysgol, gan 50 o gyfranogwyr y diwrnod ymgynghori, 38 o arolygon wedi

eu cwblhau a gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Sir Penfro.

 

Cyfarfu CWBR a Chyngor Cymuned Llanrhian ym mis
Chwefror i gynllunio'r camau nesaf i'w cymryd gyda'i gilydd.

GWEITHGAREDDAU A DULLIAU YMGYSYLLTU

*LCC - Cyngor Cymuned Llanrhian
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DYDD SADWRN 14EG MAWRTH

Roedd y diwrnod ymgynghori yn

cynnwys:

 

• Cyflwyniad treigl

• Arolwg 10 cwestiwn

• Cyfle i sgwrsio â Chynghorwyr 

• Cymryd rhan mewn taith o'r safle

• Y cyfle i bleidleisio dros eich hoff

offer parc ac i ddylunio eich

cymuned eich hun. 

• Trefnodd Cyngor Cymuned

Llanrhian hefyd i luniaeth fod ar

gael a sgwrs bellach yn Y Felin. 

• Cafodd yr arolwg ei hyrwyddo a'i

osod ar-lein am wythnos arall er

mwyn annog cyfranogiad

ehangach. 

 

"Mae gennym adnodd
arbennig gyda

llawer o botensial ar gyfer
ein cymuned gyfan."

 

Cllr. Becky Annis
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Enillydd Cyffredinol 
 

"Cwrs Ffitrwydd" 

2il safle = Goliau

3ydd safle = Siglenni 

 

 

CANLYNIADAU PLEIDLEISIO OFFER

5

 

 

Y rhan fwyaf o bleidleisiau
ar gyfer: 

 

Dan 10 = Siglenni 

11-15 = Meinciau picnic

16-25 = Goliau 

26+ = Cwrs Ffitrwydd



YSGOL CROES-GOCH

Cynhaliodd CWBR sesiwn weledigaeth gyda

myfyrwyr yn Ysgol Croes-goch ym mis Ionawr.

Roedd yn hanfodol cynnwys plant yn y

drafodaeth o amgylch llesiant a gwytnwch

cymunedol ac i gynllunio ar gyfer eu dyfodol. 

 

Cafodd y sesiwn ei chynllunio gyda fframwaith

FFYNNU ar gyfer addysg mewn cof ac roedd yn

canolbwyntio ar lesiant a gwytnwch a'r cysylltiad

gyda hapusrwydd, ysbryd cymunedol a'u

gobeithion ar gyfer y dyfodol. Cafodd y

gweithgareddau eu hategu gyda blaenoriaethau

allweddol PSB* mewn cof. 

 

Pan ofynnwyd 'beth sy'n effeithio ar eich
llesiant', dywedodd y plant ei fod yn bwysig
bod yn garedig a gwarchod eraill. 
 

Wrth inni drafod y ffyrdd i ddiogelu eu llesiant
ar gyfer y dyfodol, gwnaethant egluro eu bod
angen i'w lleisiau gael eu clywed, a'u bod
eisiau cael mwy o gyfleoedd yn yr ardal leol. 
 

'We can tell
people our

problems to stop
things being

broken'

'Make sure you
have the right

help for
yourself'

Awgrymiadau o'r sesiwn hon:
 

• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cyngor

Cymunedol, Cynghorydd Sir a'r Cyngor Ysgol 

• Ardaloedd chwarae sydd yn hygyrch o fewn

pellter cerdded, ac ychwanegu sleid ar yr ardal

wyrdd ym Mathri.

• Datblygu mwy o ardaloedd gwyrdd yn yr ardal

• Y Cyngor Ysgol i gynrychioli safbwyntiau'r

myfyrwyr mewn cyfarfod Cyngor Cymunedol

 

'If you have a
problem you

can fix it'

*PSB - Public Services Board 6



INITIAL FINDINGS AND SURVEY RESULTS 
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1.What is your age?

2.Where do you live?

3.How did you hear about this event?

4.Did you know that the facility was here? 



9. 100% would
like to be

involved in a
renovation

project 
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8.Which facility is more important to you?  

5.Do you use this facility? 

6.How often do you use this facility?  

7.Now you know about the facility, 
     will you use it more often?   



10. HOW WOULD YOU LIKE TO SEE THE FACILITIES RENOVATED?

'Outdoor communal area for BBQS/ Picnics etc. 

Open up the new area currently locked for

better use. Provision of nets for tennis.

Recycling bins. Basketball hoops. outdoor gym

for adults, better equipment in the playpark'

'A new hall could be built, perhaps

where the tennis court is and could

hold classes and activities'

'Indoor and outdoor 

exercise spaces'

'Community BBQ Outdoor gym

equipment Get rid of bowling'

'Better football nets as well as

new fencing to go around the

park benches to have picnics'

'Tennis courts could be improved with

new fencing around theme as well as

better nets. Basketball hoops as well

as an indoor sports facility or tarmac

for kids to do sports'

'New small hall to replace bowling green

and old pavilion with a small catering

kitchen for events. Improvements to young

kids play area adding tarmac to play area,

with adjustable bollard to restrict everyday

parking'
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'We would like to knock the pavilion down

creating a larger play area. We would also like a

variety of playground activities for example

larger slide, rocking horse climbing frame,

shelter to sit and have a picnic etc. recycling

bins, basketball hoops and fresh paint'

 'Swings, toilets, 

Bins, animal area'

'We use the concreted are a lot for football, bikes,

tennis and cricket. New play park facilities would be

beneficial to us and adult gym equipment. A new

play park for older children....A picnic/ BBQ area

would also be great for community events and get

together's'

'Toilets back into the pavilion,

concrete play area to be

tarmacked'

'The bowls green could be

extended, a new hall could also be

built to accommodate classes or

indoor activities. More bins would

also be good to stop littering'

 knock down the tennis area and build a

indoor sports facility with a gym, tennis

courts etc, which will be used far more

and  make the car park bigger 
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1. Cafodd cwrs ffitrwydd nifer uchel o bleidleisiau ac awgrymwyd offer

ffitrwydd i oedolion ac ardal ymarfer corff dan do. Cafodd goliau, siglenni a

meinciau picnic nifer uchel o bleidleisiau hefyd. 

2. Mae'r parc chwarae yn boblogaidd ar gyfer plant ifanc, ond roedd y rheiny

a oedd yn 11 oed a hŷn yn gofyn am feinciau picnic a chysgod. 

3. Nid yw'r ardal grin fowlio i'w gweld yn cael ei defnyddio'n aml, ac roedd

awgrymiadau i ymestyn y pafiliwn i'r ardal yma er mwyn galluogi

dosbarthiadau ymarfer corff.

4. Roedd nifer o'r cyfranogwyr wedi gofyn i'r pafiliwn gael ei ddefnyddio'n

amlach, ac roedd rhai wedi gofyn i'r toiledau fod yn hygyrch eto. 

5. Wrth siarad â myfyrwyr yn ysgol Croes-goch, gofynnon nhw am fwy o lais

yn y gymuned ac am fwy o gyfleoedd i gymryd rhan mewn datblygiadau a

chynlluniau lleol. 

6. Roedd y myfyrwyr hefyd wedi gofyn am fwy o ardaloedd gwyrdd a mwy o

offer fel sleid ar yr ardal werdd ym Mathri.

7. Mae'n amlwg bod y parc chwarae yn cael ei ddefnyddio'n aml, ond mae

modd cynyddu a gwella ardaloedd chwarae a chwaraeon ar gyfer pobl 19-25

oed a'r rheiny sy'n 51 oed a hŷn.

 

 

8. Gallai fod yn ddefnyddiol archwilio

pwy sy'n defnyddio'r ardal

gymunedol hon oherwydd ein bod

yn medru gweld bod y rhan fwyaf o

ganlyniadau'r arolwg wedi dod gan

bobl sy'n byw yn Nhre-fin.

9. Mae'r canlyniadau hefyd yn dangos

bod 94.7% o gyfranogwyr eisoes yn

gwybod am yr ardal, felly eto, gallai

fod yn fuddiol inni ystyried ffyrdd o

annog defnydd ehangach. 

10. Mae'n gadarnhaol gweld y byddai

pawb a gymerodd ran yn yr arolwg

yn hoffi bod yn rhan o brosiect

adnewyddu.

 

PRIF GORFFENNAF A CHANLYNIADAU
Dyma grynodeb o'r prif ganfyddiadau o'r diwrnod ymgynghori,
arolwg cymunedol, trafodaethau ysgol a chyfarfodydd gyda
chynghorwyr cymunedol a phobl allweddol yn y gymuned.
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  CAMAU GWEITHREDU AC AWGRYMIADAU ARFAETHEDIG

1. Gofynnwyd i Gyngor Sir Penfro am syniadau a dyfyniadau ar gyfer offer

ymarfer corff – i'w gadarnhau. Efallai y byddai'n well siarad â chymunedau

eraill sy'n cynnal offer ymarfer corff a gofyn am adborth, fel pa offer sydd

fwyaf poblogaidd? A yw lleoli'r offer yn agos at barc chwarae plant wedi

profi'n llwyddiannus. Hefyd, gan fod Neuadd Bentref Tre-fin ar gau ar hyn

o bryd, efallai bod modd archwilio'r syniad o ddosbarthiadau ffitrwydd

ymhellach. 

 

2. Yn ogystal â chwaraeon a chwarae, gall pobl ifanc ddewis defnyddio'r

lle i ymlacio, fel ardal ddysgu awyr agored ac i gwrdd â ffrindiau. Mae

porth y pafiliwn yn cynnig cysgod rhag y glaw ond mae modd cynnwys

cysgod ychwanegol yn y datblygiadau, ac o bosibl cynnwys mannau

gwefru solar hefyd. 

 

3. Gan fod cyfranogwyr wedi awgrymu y dylid ymestyn adeilad y pafiliwn,

efallai y bydd angen rhagor o waith ymgynghori ac ymchwil. Gall y man

gwyrdd bowlio alluogi hyn yn benodol, a bydd adeilad mwy o faint a

mwy hygyrch yn cynyddu ei swyddogaethau a'i gynaliadwyedd.

 

 

 

 

12

 

4.  Mae'n amlwg bod y pafiliwn wedi cael

ei ddefnyddio'n aml ar un adeg ac mae

dal modd i'r gymuned fynd i mewn gyda'r

system cod allwedd a rennir. Fodd

bynnag, mae modd ailwampio'r adeilad

er mwyn gwella llesiant a gwytnwch y

gymuned drwy annog a hyrwyddo

digwyddiadau a gweithgareddau

cynhwysol. Wrth ystyried dyfodol y

pafiliwn, mae'n hanfodol gweithio ochr

yn ochr â Neuadd Bentref Tre-fin. Mae'r

gwaith 'Cymunedau Cysylltiedig/ Hwb

mewn Tafarn'* parhaus o fewn yr ardal yn

dangos effeithiolrwydd sicrhau bod y

ddwy ardal yn ategu ei gilydd er mwyn

cynyddu'r cyfleoedd i bawb

 

 
 

*https://neilprior.co.uk/2019/12/15/a-connected-community/ 
 



5. Wrth ystyried yr hyn roedd myfyrwyr ysgol Croes-goch wedi ei bwysleisio,

rydym yn awgrymu y dylid atgyfnerthu'r cyswllt rhwng y cyngor ysgol â'r

cyngor cymunedol. Efallai gall y cynghorwyr ysgol gyflwyno eu safbwyntiau

mewn cyfarfod cyngor cymunedol.  

 

 

6. Er bod myfyrwyr yn byw mewn ardaloedd gwahanol, fe allant elwa o

gymryd rhan yn natblygiad ardal gymunedol Tre-fin. Gall eu safbwyntiau

a'u syniadau gyfrannu tuag at lwyddiant a phoblogrwydd yr ardal newydd.

Gall CWBR gynnig cefnogaeth bellach wrth ymgysylltu â phobl ifanc yn y

gymuned a recriwtio cynrychiolwyr ieuenctid.

 

7. Mae'n bwysig canolbwyntio ar yr holl bobl yn yr ardal hon. Er bod offer

ffitrwydd yn ddymunol, galli ymgynghoriad pellach gael ei gynnal i

fodloni'r anghenion hamdden a chwaraeon y gymuned lawn, fel y bobl

hŷn. Awgrymwyd barbeciws a dathliadau cymunedol hefyd yn yr arolwg,

ac mae hyn yn ffordd gynhwysol a chadarnhaol i'r gymuned ddefnyddio a

mwynhau'r ardal gyda'i gilydd. 

 

8. Gan fod y rhan fwyaf o gyfranogwyr yn dod o Dre-fin, gall ymgysylltiad

pellach cael ei gynnal i groesawu pawb i fwynhau'r ardal, ac yn ffodus, mae

hysbysu ar lafar yn effeithiol iawn yn yr ardal hon. Yn ystod y camau olaf, fe

all fod modd gwahodd pawb i ddathliad/seremoni agoriadol.

 

9. I ddenu mwy o bobl i Dre-fin, gellir adolygu llwybrau bysiau er mwyn

archwilio ffyrdd i deithio yn ôl ac ymlaen i'r pentref. Gellir defnyddio'r

cylchlythyr lleol a defnyddio blog y Cynghorydd Syr Neil Prior i hyrwyddo a

gwahodd pobl i'r ardal neu i weithgareddau. Fel y crybwyllwyd yn

flaenorol, mae'r fenter 'Hwb mewn Tafarn' eisoes yn cysylltu pobl ac yn dod

o hyd i ffyrdd arloesol o gael pobl i gymryd rhan ac uno pobl.
 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Mae'n amlwg bod pawb o blaid

lansio prosiect adnewyddu. Drwy

wneud y camau cynllunio a datblygu

yn agored, rydych yn cynnwys pawb ac

yn sicrhau bod yr ardal yn cael ei

hadnewyddu'n gynaliadwy ac mewn

modd poblogaidd.
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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. Bydd gweledigaeth

a chynllun clir ar gyfer ardal gymunedol Tre-

fin yn gwella cydlyniad cymunedol

ac yn adnabod blaenoriaethau i bobl

Llanrhian, Croes-goch, Tre-fin, Abereiddi a

Phorthgain.

unties....

CRYNODEB A CHAMAU NESAF
Gan fod angen adnewyddu ac ail-lansio'r parc a'r pafiliwn. Roedd

Cyngor Cymunedol Llanrhian a CWBR o'r farn ei bod yn hanfodol

casglu tystiolaeth ymgynghori gymunedol er mwyn creu

'gweledigaeth; ar gyfer yr ardal gymunedol yn Nhre-fin. Er mwyn

gwneud y defnydd gorau o gronfa Gwella Sir Benfro sydd wedi ei

ddyrannu iddynt ac i chwilio am gyllid pellach, mae angen iddynt

wybod beth mae pobl ei eisiau a'i angen.
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I grynhoi, yn dilyn yr ymgynghoriad hwn, gellir dechrau ymgymryd â gwaith

ymchwil a chynllunio mwy penodol nawr. Byddai'n fuddiol i'r gymuned yn

gyffredinol ddod ynghyd mewn cynifer o ffyrdd ag sy'n bosibl, ac mae'n

hanfodol creu man cyfarfod canolog lle gall trigolion rannu syniadau a

dathlu eu cymuned. 

 

Er mwyn cyfathrebu a hyrwyddo canfyddiadau'r ymgynghoriad a dangos

gwaith parhaus y cyngor cymunedol, byddwn yn creu fideo hyrwyddo byr i

gyd-fynd â'r adroddiad hwn. Rydym yn gobeithio y bydd y fideo hwn yn

galluogi pawb i ddysgu am y gwaith ymgysylltu sydd wedi cael ei gynnal ac

yn deall y camau nesaf, ac yn y pen draw, cynnwys mwy o bobl yng

nghynlluniau'r dyfodol ar gyfer parc chwarae a phafiliwn Tre-fin.

 


