Adroddiad terfynol
Ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog

Astudiaeth traffig i Ymwelwyr
yng Ngwlad y Sgydau
Transport Initiatives LLP
Awst 2018

Astudiaeth Traffig i Ymwelwyr yng Ngwlad y Sgydau

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Manylion cyswllt ar gyfer y prosiect:

Transport Initiatives LLP
Steve Essex
The Rest
Brookbottom
New Mills
High Peak
SK22 3AY
Tel: 0161 449 9001
Mob: 07725 466836
Email: steve.essex@transport-initiatives.com

Swyddfa Gofrestredig: Office 4
145 Islingword Road
Brighton BN2 9SH
0845 345 7623
www.transport-initiatives.com
Cofrestredig yn Lloegr a Chymru
Rhif Partneriaeth OC310831
Rhif cofrestru VAT 855 4208 21

Cywiro ac arwyddo
Tasg: Astudiaeth traffig i Ymwelwyr yng Ngwlad y Sgydau

Cwsmer: Awdurdod Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog

Rhif gwaith: CSWA04

Fersiwn : 1.5

Cyhoeddwyd gan:
Steve Essex ar gyfer ac ar ran Transport Initiatives LLP
Llofnod

Dyddiad 1 Awst 2018

Golyygwyd gan:
Dyddiad 14 Awst 2018

© Transport Initiatives LLP 2018
Pob llun © Transport Initiatives LLP ac eithrio lle nodir yn wahanol
© Hawlfraint y goron a hawlfraint data-bas 2018 Yr Arolwg Ordnans 2018
Adroddiad Terfynol Awst 2018

Tudalen 1

Transport Initiatives

Astudiaeth Traffig i Ymwelwyr yng Ngwlad y Sgydau

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Adroddiad Terfynol

Astudiaeth Traffig I Ymwelwyr Yng
Ngwlad Y Sgydau
Contents
1

Rhagair ................................................... 3

2

Y Prosiect a’r Darganfyddiadau .............. 5

3

Argymhellion a Chynigion ..................... 33

4

Amserlen ............................................... 40

Adroddiad Terfynol Awst 2018

Tudalen 2

Transport Initiatives

Astudiaeth Traffig i Ymwelwyr yng Ngwlad y Sgydau

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

1 Cyflwyniad
1.1 Gwlad y Sgydau
Mae gan y rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a elwir Gwlad y Sgydau’ y crynodiad
mwyaf o raeadrau arwyddocâol yn y Deyrnas Unedig.
Mae’r arwynebedd oddeutu 33km². Mae’n ardal wledig iawn gyda phoblogaeth o tua 600.Y prif
aneddiadau yw pentrefi Pontneddfechan ac Ystradfellte, â Phenderyn yn gorwedd ychydig y tu
allan i’r ardal.
Mae’n hawdd cyrraedd mewn car o’r rhan fwyaf o Dde Cymru ac ardaloedd cyfagos o Loegr. Mae
prydferthwch a rhinweddau unigryw yr ardal, yn ogystal â’r ffaith bod hi’n hawdd cyrraedd yma, yn
golygu ei bod yn le poblogaidd iawn am wyliau a theithiau diwrnod. Ar benwythnosau haf, yn
enwedig adeg Gŵyliau Banc heulog, mae’r nifer o ymwelwyr yn golygu bod y meysydd parcio yn
orlawn, mae tagfeydd sylweddol yn y lonydd, ac mae hyn i gyd yn achosi problemau dwys i
drigolion lleol.

1.2 Y problemau fel y gwelwyd yn ôl y cyfarwyddid
Ysgrifennwyd y cyfarwyddid yma ar ôl i drigolion, cynrychiolwyr o’r Cyngor a chyrff megis Cyngor
Cymuned Ystradfellte, fynegi eu pryder. Pwrpas y prosiect oedd i weld sut oedd ceir yn cael eu
rheoli yn yr ardal, a faint o le ychwanegol sydd angen.
Roedd yn rhaid i’r arolygiad gynnwys nid yn unig seilwaith cadarn, ond hefyd elfennau fel
negeseuon mewn print, a gwybodaeth ar y wê wedi’i hanelu at ymwelwyr cyn eu hymweliad,
cyfyngiadau yn ymwneud â pharcio i drigolion, a syniadau eraill. Y farn yn y cyfarwyddid oedd bod
yn rhaid cael cynllun wedi’i integreiddio’n llawn er mwyn datrys y problemau.
Roedd disgwyl i’r canlyniadau gynnwys:
•
•
•

Profiad mwy positif i ymwelwyr a thrigolion i Wlad y Sgydau, yn enwedig Pontneddfechan
Manteision canlyniadol i fusnesau lleol
Cael trefn reoli parcio ceir cynaliadwy yn yr ardal, â chefnogaeth trigolion, busnesau, a
chyrff cyhoeddus.

Penodwyd Transport Initiatives ym mis Awst 2017, ac ymgymerasant â’r gweithredau canlynol.
•

•
•
•

•

•

Cynhaliwyd astudiaeth traffig yn ystod penwythnos Gŵyl y Banc (28 Awst 2017). Cafwyd
astudiaeth awtomataidd o’r defnydd o fewn tri maes parcio, yn ogystal ag astudiaeth
maniwal ar faint o barcio oedd ym Mhontneddfechan, ac ar y lonydd rhng Pont Melin Fach,
Ystradfellte ac yn ddeheuol o Waun Hepste. Canolbwyntiwyd ar y dydd Sul oherwydd
penderfynwyd mai dyma fyddai’r diwrnod prysuraf. Ond wrth deithio o gwmpas yr ardal ar y
dydd Sadwrn a’r dydd Llun, bu cerbyd â chamera fideo ynddo yn nodi parcio a thagfeydd.
Cyfwelwyd ymwelwyr ar ddydd Sadwrn 26 Awst ac ar dydd Sul 27 Awst, gydag ambell un
ychwanegol ar y dydd Llun. Mewn 102 o gyfweliadau, siaradwyd â 423 o bobl.
Cynhaliwyd trafodaethau gyda chynrychiolwyr o gyrff statudol a nifer penodol o drigolion
lleol.
Ymgynghorwyd â thrigolion mewn digwyddiadau lleol. Un yn Ystadfellte ar 27 Medi and llall
ym Mhontneddfechan y diwrnod canlynol. Arwyddwyd y ffurflen groeso gan 80 o bobl, ond
roedd mwy na hynny yna yn ystod y cyfnod.
Ymwelwyd â safleoedd maes parcio presennol a lleoedd â photensial, cerddwyd ar hyd
llwybrau troed allweddol ac ymwelwyd â chyfleusterau lleol. Buom yn cerdded o dan Sgwd
yr Eira hefyd.
Gwnaethom drefnu grŵp ffocws. Bu cyfarfod ar Fawrth 22 ac yna ar Fehefin 11 2018.

Adroddiad Terfynol Awst 2018

Tudalen 3

Transport Initiatives

Astudiaeth Traffig i Ymwelwyr yng Ngwlad y Sgydau

•

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Ymgynghorwyd â thrigolion o’r diwedd am y cynigion mewn cyfarfodydd agored, un ym
Mhontneddfechan ar 11 Gorffennaf 2018 a’r llall yn Ystradfellete y diwrnod canlynol.

1.3 Polisïau sy’n bodoli yn barod a chynigion
Mae hyn yn cael ei gynnwys o fewn y cynlluniau canlynol:
•
•
•
•
•
•

Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2016-2020
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Mabwysiadwyd Rhagfyr 2013
(2011-2016) Mabwysiadwyd Ionawr 2016
Cynllun Rheolaeth Bro’r Sgydau 2010
Adroddiad blynyddol gwasanaeth parcio
Strategaeth Parcio Powys ac Adroddiad Blynyddol 2015/6

Mae’r prif bwyntiau sy’n cyfeirio at ardal y Rhaeadrau wedi’u crynhoi yn Atodiad 1

Clun Gwyn
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2 Prosiect a chanfyddiadau
2.1 Sut aeth Transport Initiatives ati i ddatrys y broblem
Fe wnaethom fabwysiadu ymagwedd amlochrog, gan edrych ar wybodaeth, y problemau traffig a
sylawdau’r trigolion, rhanddeiliaid ac ymwelwyr. Gwnaethom ymweliadau helaeth i ddysgu a deall
am yr ardal, a’i atyniad i ymwelwyr. Yn fwy manwl:
•
•
•
•
•

•
•

•

Ymchwiliwyd i ddogfennau cefndirol
Arolygwyd yn ffurfiol ceir wedi’u parcio mewn chwe maes pario ar ddydd Sul 29 Awst 2017
ac yn anffurfiol ar ddydd Sadwrn 28 ac ar ddydd Llun 30.
Gwnaethom gyfweld ymwelwyr mewn pedwar maes parcio ac wrth yr Angel, Clun Gwyn ac
yn Ystradfellte ar ddydd Sadwrn 28, dydd Sul 29 ac ar ddydd Llun 30 Awst
Cawsom drafodaethau gyda rhanddeiliaid a rhai o’r trigolion, yn fwyaf yn ystod Medi 2017.
Fe wnaethom ymgynghori â thrigolion a busnesau lleol mewn tri sesiwn. Roedd dau sesiwn
i gasglu gwybodaeth, profiadau a syniadau yn Ystradfellte ar 27 Medi ac ym
Mhontneddfechan ar y diwrnod canlynol.
Fe wnaethom ni chwilio am leoedd parcio ychwanegol wrth ddilyn awgrymiadau o’r
sesiynau ymgynghori, awgrymiadau o rhanddeiliaid ac wrth edrych o gwmpas.
Buom yn cerdded ar hyd llwybrau allweddol, yn ymweld â’r rhan fwyaf o’r rhaeadrau, yn
ymweld â busnesau lleol i ddeall beth sydd ar gael i ymwelwyr, a cherdded ar hyd llwybrau
ychwanegol er mwyn edrych ar ddewisiadau eraill.
Fe wnaethom ymchwilio sut mae’r ardal yn cael ei phortreadu ar y wê a mewn llyfrau
canllaw.

2.2 Arolygon traffig
Roedd tair elfen yn ein harolwg
•

•

•

Arolwg awtomaidd o feysydd parcio Craig y Ddinas, Cwm Porth a Gwaun Hepste gan
ddefnyddio camerau adnabod rhifau rhwng hanner nos ar ddydd Sadwrn 28 Awst hyd at
hanner nos ar ddydd Sul 29 Awst. Gwnaethpwyd hyn gan ein is-gontractwyr Intelligent Data
PLC.
Arolwg yn cynnwys cylchdeithiau (4) o’r heol rhwng Pontneddfechan, Pont Melin Fach,
Ystradfellte (yn cynnwys y maes parcio) a man tua hanner ffordd rhwng Tŷ Mawr a Gwaun
Hepste. Gwnaed un cylchdaith i gynnwys gwaelod llwybr Cwm Gwrelych, ond doedd dim
problem parcio yno, felly ni chafodd ei ailadrodd. Aeth tair cylchdaith i Bont Melin Fach. Yn
ogystal, defnyddiwyd car â chamera ar ddydd Sadwrn 28 Awst wrth deithio i holi ymwelwyr.
Arolwg o’r parcio ym Mhontneddfechan rhwng Neuadd y Pentref hyd at y gorllewin eithaf
o’r parcio anffurfiol ar hyd Heol Pontneddfechan, rhwng canol y bore ac yn hwyr y
prynhawn ar ddydd Sul 29 Awst.

Gosodwyd camerau wrth fynediad y prif meysydd parcio, Craig y Ddinas, Cwm Porth a Gwaun
Hepste. Roedd yr offer camera yn reordio ac yn cyfrif cerbydau’n cyrraedd ac yn gadael.
Recordiwyd y rhif oddi ar blatiau’r ceir i gyfrifo hyd yr arhosiad. Nid oedd yn bosib i ddarllen pob
plât ohewydd bod ambell i gar yn teithio’n rhy agos i’r un o’i flaen. Er hynny, mae gennym hyd
arhosiad 69% o’r cerbydau a gafodd eu cyfrif.
O’r wybodath, mae’n bosib gweithio allan os oedd y meysydd parcio yn llawn ar unrhyw adeg
arbenning. Er bod rhai wedi cyrraedd yn gynnar, o 9.00 ymlaen ymddangosodd y mwyafrif, â
Chraig y Ddinas a Chwm Porth yn llawn erbyn 11yb. Er bod y nifer yng Nghraig y Ddinas wedi
cyrraaedd yr uchafswm, nid oedd mor orlawn â Chwm Porth.
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Byddwn yn trafod Craig y Ddinas wrth siarad am Bontneddfechan. Gall ffactorau eraill fod yn
gyfrifol am y faith nad yw’r maes parcio mor llawn yma. Roedd Cwm Porth a Gwaun Hepste yn
llenwi’n debyg iawn i’w gilydd. Mae hyn yn awgrymu y byddai maes parcio Cwm Porth yn cael ei
ddefnyddio’n debyg iawn i faes Gwaun Hepste petai yn fwy. Roedd ceir yn cael eu dadleoli mewn
mannau eraill, a gwelwyd hyn yn yr arolwg yn yr un ardal.

Ffigwr 1 Nifer yn y maes parcio

Mae gwahaniaethau yn mhatrwm y defnydd o’r meysydd parcio. Yng Nghraig y Ddinas, roedd y
rhan fwyaf yn aros rhwng 3½ a 4 awr, gyda darparwyr gweithgareddau yn gwneud y mwyaf o
ddefnydd. Yng Nghwm Porth, mae’r arhosiadau yn llawer hirach.Mae darparwyr gweithgareddau
yn gwneud defnydd yma hefyd, ond mae’r cyfnodau aros hirach yn adlewyrchu’r teithiau cerdded
hirach i’r rhaeadrau. Roedd y rhan fwyaf o’r rhai a holwyd yng Ngwaun Hepste yn cerdded ar hyd
Llwybyr y Pedair Sgwd , ac mae’r amserau a nodwyd yn y maes parcio yn adlewyrchu hyd y daith.
Nododd y camerau bod yna nifer sylweddol o bobl yn aros am gyfnodau byr iawn. Doedd dim
rheswm amlwg am hyn. Efallai eu bod wedi sylweddoli eu bod yn y lle anghywir. Nid oedd y
camerau yn gallu nodi sawl un wnaeth gyrraedd Gwaun Hepste cyn penderfynu’n syth i fynd i faes
parcio arall, ac yng Nghwm Porth, nid oedd yn bosib gweld y warden yn delio gyda’r gorlifiad o
geir.
Gwnaed arolwg mewn person o bedair cylchdaith o’r lonydd o Bontneddfechan i Ystradfellte, ac
yna i’r de tuag at Penderyn ar ddydd Sul, a dwy siwrne anffurfiol ar ddydd Sadwrn. Gwnaed un
cylchdaith i gynnwys gwaelod llwybr Cwm Gwrelych, ond doedd dim problem parcio yno, felly ni
chafodd ei ailadrodd.
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Gwnaethpwyd tair taith i Bont Melin Fach. Yr ardal â’r problemau helaethaf oedd Comin y Rhos,
tuag at y de o fynedfa’r goedwig, rhwng Tŷ Mawr a Gwaun Hepste. Roedd hyn yn cynnwys maes
parcio Ystradfellte.
Gwelwyd cyfanswm o 638 o geir, gyda mwyfrif o 218 ar unrhyw un cylchdaith. Roedd pwysau
aruthrol ar Glun Gwyn, ar y cyffordd wrh ymyl Maes Porth ac o gwmpas Gwaun Hepste.
Er na allwn fonitro’r union amser pan ddechreuodd y parcio ar y llwybr y tu allan i Gwaun Hepste,
mae’n debygol bod na gysylltiad gyda’r prif feysydd parcio yn dechrau llenwi. Mae’r diagram isod
yn dangos nad oedd ceir wedi parcio yn y lonydd o gwmpas mynedfa Gwaun Hepste yn ystod
cylchdaith y bore, tra bod lle yn y maes parcio. Cyn gynted â bod maes parcio yn llenwi, mae’r
mannau parcio cyfagos y llenwi hefyd. Dywedodd un ymwelydd ym maes parcio Ystradfellte ar
ddydd Llun Gŵyl y Banc bod y maes parcio yn eithaf gwag am 1145yb, ond erbyn 1215yp, pan
gyrhaeddodd ei ffrind, roedd y maes bron yn llawn.
Ar y dydd Sadwrn, roedd y stori’n wahanol â cheir wedi’u parcio yn ogystal i’r de o’r hen hostel
ieuenctid (8 car) ac yn y cae i’r gogledd orllewin o Glun Gwyn. Roedd mwy o geir hefyd ym Maes
Porth (19 ar un adeg) ac o gwmpas y siôp. Dim ond dau gar oedd wedi’u parcio am ychydig yn y
lonydd o gwmpas Gwaun Hepste. Ar ddydd Llun Gŵyl y Banc, roedd na geir wedi’u parcio ar hyn
yr heol rhwng Maes Porth ac Ystadfellte.
Lleoliad

1045 1145

1415 1530

1545 1600

1640 1730

Total

9

27

Dim
arolwg

17

53

Pont Melin fach

1

Comin y Rhos

1

Ardal Parcio Clun Gwyn

17

72

60

48

197

Ardal o gwmpas y siôp

5

4

4

4

17

Lonydd rhwng y siôp a’r bythynnod
wrth ymyl yr hen hostel ieuenctid

Sylwadau

1

1

Grŵp o fythynnod wrth ymyl yr hen
hostel ieuentid

2

9

8

5

24

Cyffordd gyda’r lôn i Gwm Porth wrth

5

12

15

13

45

Faes Parcio New Inn

18

36

37

35

126

6

10

11

5

32

Lonydd o gwmpas Cwm Porth ac
Ystradfellte i Waun Hepste

18

15

Lonydd o gwmpas mynediad i Waun
Hepste

19

28

19

66

Pentref Ystradfellte yn cynnwys y lôn
at y bont dros Afon Mellte

Mae’n debygol mai
trigolion yw dau
ohonynt

Trigolion yw o leia
pedwar ohonynt

33

I’r dde o Waun Hepste o gwmpas y
gyffordd gyda’r heol gefn i Ystradfellte
a’r mynediad i NRW

6

11

16

10

43

Cyfanswm

68

218

196

156

638

Tabl 1 Arolwg parcio ceir
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Gwnaethpwyd arolwg maniwal ym Mhontneddfechan wrth recordio platiau rhif y ceir. Aeth un
arolygwr o gwmpas bedair gwaith am awr ar y tro a recordio 931 o geir. Wrth gwrs, gwelwyd ceir
wedi’u parcio am gyfnod hir yn fwy nag unwaith, symudwyd ambell i gar a chael ei gofrestri
unwaith eto, ac ohewydd mai dim ond rhan o’r platiau rhif oedd ar y rhestr ambell i dro, roedd rhai
rhifau’n cael eu hail adrodd. Y nifer o gerbydau gwahanol oedd tua 490.
Roedd ymwelwyr cynnar yn parcio ar y ffordd y tu allan i’r Angel ac yn y ddau faes parcio
dwyreiniol. Roedd Craig y Ddinas yn llawn am 1100yb ac yn dechrau gwagio ar ôl tua 1330yp.
Roedd y defnydd o Neuadd y Pentref yn anghyson. Ar ôl hanner dydd roedd yr ymwelwyr wedi
parcio ar ochr orllewinol y pentref. Roedd yr ymwelwyr cyntaf i gyrraedd yn ffafrio parcio eu ceir yn
y pedwar bae wrth ymyl y toiledau. Yn ystod cyfnod yr arolwg, roedd y rhain yn llawn drwy’r amser.
Yn ystod yr ail dro o gwmpas, roedd dau gar arall wedi parcio ar y palmant. Dechreuodd maes
parcio’r Angel ac ochr ogleddol yr heol lenwi yn gyntaf, gydag ochr yr heol yn hanner llawn ebyn
1100yb, a maes parcio’r Angel tua chwarter llawn. Unwaith i’r maes parcio lenwi, a bod 45 o geir
wedi parcio ar ochr ogleddol yr heol, dechreuodd ymwelwyr barcio ar yr ymyl ddeheuol. Yna dyma
nhw’n llenwi ochr ogleddol a deheuol y ffordd a’r parcio yn ymestyn tua’r gorllewin wrth i’r
prynhawn fynd ymlaen.
Roedd tueddiad gan bobl i yrru i’r Angel ac yna troi o gwmpas a mynd am y gorllewin i chwilio am
le.
Roedd maes pacio Neuadd y Pentref yn brysur iawn ar benwythnosau cynt, ond y tro yma roedd y
defnydd yn ysgafn iawn.
Mae ffigwr 2 isod yn cyfuno’r arolygon maniwal ym Mhontneddfechan â chanlyniadau arolwg
awtomataidd maes parcio Craig y Ddinas.

Ffigwr 2 Nifer y cerbydau wedi’u parcio ym Mhontneddfechan
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2.3 Parcio allan o reolaeth
Yn ystod yr arolwg ym mis Awst, nid oedd yn bosib dweud (am y parcio) os mai ceir ymwelwyr
oeddynt, neu a oeddynt yn geir i drigolion. Ond yn ystod arolwg gyda’r nos yn ystod mis Hydref ym
Mhontneddfechan, roedd 91 o geir wedi’u parcio ar y heol, a 84 o geir ym mis Chwefror 2018.
Gellir defnyddio y ffigyrau fel llinell sylfaen wrth edych ar y nifer o drigolion sy’n parcio.
Dim ond un car mewn tri oedd yn cyfateb i’r ceir a nodwyd yn ystod yr arolwg gyda’r nôs dros y
gwyliau banc, felly mae’n amlwg fod gan drigolion geir na welwyd yn ystod cyfnod yr arolwg.
Hefyd, roedd rhai o’r ceir a welwyd yn Ystadfellte yn eiddo i drigolion.
Yn ystod amser brig ar ddydd Sul ar Ŵyl y Banc, roedd lleiafrif o 315 o gebydau yn ardal Gwlad y
Sgydau yn eiddo i ymwelwyr, ond heb le syddogol i barcio. Gall y ffigwr fod mor uchel â 380 o
gerbydau.
Dau bwynt ychwanegol oedd, oherwydd bod maes parcio’r pentref bron yn wag, efallai bod rhai
ceir a allai fod wdi parcio yno wedi parcio yn ardal yr Angel. Byddai hyn yn hybu’r nifer
ymddangosiadol heb le parcio cydnabyddedig i 340 – 405 o geir. Yr ail bwynt yw, rydym yn
gwybod bod dydd Llun Gŵyl y Banc yn fwy prysur. Roedd y ceir heb le i barcio mewn maes parcio
wedi parcio ar ymylon glaswellt, mewn lleoedd pasio neu mewn pyrth.
Y lleoedd allweddol oedd:
Lleiafswm

Uchafswm

Pontneddfechan

170 cerbydau

230

Clun Gwyn

50 cerbydau

50

Maes Porth

15 cerbydau

15

Lonydd o gwmpas Gwaun Hepste

60 cerbydau

60

Tabl 2 Amrediad Parcio Ceir

2.4 Arolygon Ymwelwyr
Gwnaethom arolwg o ymwelwyr dydd a dros nos ar ddydd Sadwrn a dydd Sul dros benwythnos
Gŵyl y Banc. Cafodd rhai ychwanegol eu holi ar y dydd Llun.
Gofynnwyd am deithio, parcio, gwybodaeth, cyfleusterau parcio ceir, sut y cawsant wybod am yr
ardal, parcio ac yna dal bws a bysiau gwennol. Gwelir addroddiad am hyn mewn rhan arwahân.
Roedd y cwestiynnau cyntaf yn canolbyntio ar o ble y daeth yr ymwelwyr, traffig a pharcio. Roedd y
rhan fwyaf o’r rhai a ddaeth am y diwrnod yn dod o ardal côd post Caerdydd, roedd y gweddill yn
dueddol o ddod o’r cymoedd, Bryste a rhai o orllewin Llundain. Daeth ambell un o weddill Cymru a
Lloegr. Hyd bob siwnau oedd 56.1 milltir ar gyfartaledd. (Dyw hyn ddim yn cyfri y bws a welsom o
Lundain). Roedd pobl ar eu gwyliau yn aros yn ardal Bannau Brycheiniog, y Cymoedd, ar arfordir
Morgannwg ac ardal Gŵyr. Ar y cyfan, roedd eu teithiau yn rhwydd, dim ond 10% wedi mynd ar
goll, a 5% wedi cael trafferth ar y lonydd cul. Fodd bynnag, er bod dwy ran o dair o’r ymwelwyr heb
gael problem i barcio am eu bod yn gynnar, cafodd y gweddill ffwdan, gyda rhai yn parcio ar ymyl
yr heol, mewn lle pasio neu’n mynd i chwilio am faes parcio arall. Parciodd dau allan o dri naill ai
yn agos at y rhaeadr yr oeddent am weld, wrth ddilyn cyfarwyddiadau oddi wrth y darparwyr
gweithgaeddau, neu ddeunydd marchnata. Arhosodd un mewn pump yn y lle cyntaf y daethant ar
draws.
“Parcio” oedd yr ateb amla pan ofynnwyd beth oedd y rhan waethaf o’r diwrnod – 12% o’r holl
ymatebwyr.
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Wedi parcio (neu wedi dod oddi ar y bws) mae angen i bobl wybod ble i fynd. Mae gwybodaeth yn
yr ardal yn amrywio o "gweddol" i "ddigonol". Pan ddaeth pobl o hyd i fyrddau gwybodaeth megis
yn yr Angel, gwelwyd eu bod yn ddefnyddiol iddynt. Roedd yn hawdd dod o hyd i'r rhaeadrau o’u
meysydd parcio penodol ond nid o leoedd megis Ystradfellte, neu Neuadd Bentref
Pontneddfechan. Canfu chwarter y bobl a holwyd yng Nghwm Porth fod y ceidwad yn ddefnyddiol.
O ran cyfleusterau ychwanegol mewn meysydd parcio, roedd y cais mwyaf cyffredin yn bell ac i
ffwrdd am fwy o doiledau (50%) er mai dim ond 6% a ddywedodd mai dyna oedd yr agwedd
waethaf o'u diwrnod. Crybwyllwyd pwynt neu ganolfan wybodaeth gan 20% o ymwelwyr, caffi gan
13% ac arwyddion gan 11%. Yng Ngwaun Hepste, bu’r gofyn mwya am doiled. Yr Angel, Clun
Gwyn ac Ystradfellte oedd y lleoedd gwaethaf am wybodaeth.
Y cyrchfannau mwyaf cyffredin oedd Sgwd Gwladus (cerdded o Bontneddfechan), Sgwd yr Eira (o
Bontneddfechan neu ar y daith at Lwybr y Pedair Sgwd) a Clun Gwyn (o'r maes parcio agosaf neu
fel rhan o Lwybr y Pedair Sgwd). Mae'r teithiau cerdded yn brofiadau ar wahân i raddau helaeth ac
mae'r cyfuniad o faes parcio a cherdded yn gweithredu bron fel pedair cynnyrch annibynnol. Er
nad oedd pobl yn cael eu gofyn yn uniongyrchol am hyn, mae'n fwyaf tebygol oherwydd eu bod yn
gorfod dychwelyd i'w ceir a bod llawer o bobl yn gweld y teithiau cerdded yn ddigon hir fel y mae
nhw.
Mae'r ynatebion i'r cwestiwn am y bws gwennol yn dangos bod y syniad posib yma yn cael ei
ystyried fel modd o leihau hyd Llwybr y Pedair Sgwd, i gerdded ardal y Rhaeadrau yn ei
chyfanrwydd, neu i ehangu Llwybr Elidir. O safbwynt y cyfleusterau ychwanegol ar hyd y teithiau
cerdded, ystyriwyd mai diffyg seddau oedd yr agwedd waetthaf i bump y cant.

2.5 Ymarfer Ymchwil Ymwelwyr Castell-nedd Port Talbot
Tachwedd 2017
Comisiynodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot arolwg ymwelwyr a gynhaliwyd trwy haf 2017.
Roedd yn cymharu profiadau ymwelwyr ym Mharc Gwledig Margam, Parc Coedwig Afan, Pyllau
Glyncorrwg, Rhaeadrau Aberddulais, Glan Môr Aberafan a Phontneddfechan. Mae eu
canfyddiadau ynglyn â Phontneddfechan yn wahanol i’n sylwadau ni, ond roedd eu harolwg wedi'i
ganolbwyntio yn y pentref ei hunan, a phenwythnosau nad oeddynt yn ŵyliau banc.
O'i gymharu â'r atyniadau eraill, mae Pontneddfechan:
•
•
•

•
•
•

yn un o'r lleoedd i "fynd i ffwrdd o fywyd bob dydd"
yn destun mwy o chwiliadau ar-lein nag unrhyw fan arall, roedd cyfartaledd CNPT yn 25%, a
Phontneddfechan yn 35% (er bod ein ffigwr ni yn 20%)
yn denu mwy o ymwelwyr am y tro cyntaf. Y cyfartaledd yn ôl CNPT oedd 34%, gwelwyd bod
49% o'r rhai a holwyd ym Mhontneddfechan yno am y tro cyntaf, er mai 58% oedd yn ymweld
am y tro cyntaf yn ôl ein ffigyrau ni.
yn denu mwy o oedolion ifanc a mwy o gyplau - o bosib oherwydd yr agwedd antur
â'r gyfran uchaf o ddosbarthiadau cymdeithasol A & B a'r gyfran uchaf o ymwelwyr tramor.
â’r gwariant ymwelwyr dyddiol isaf, yn ïs na'r holl safleoedd - £20.75 yn erbyn uchafswm o
£28.15. O hyn, gwariwyd £19.17 ar fwyd a diod - dyma'r uchaf o'r holl safleoedd ond mae
Pontneddfechan yn isel ar wariant teithio lleol £1.47 (uchafswm o £4.23) ac yn isaf ar siopa,
£0.05, yn erbyn y £7.98 uchaf yng Nglyncorrwg .

Wrth ystyried gwariant ymwelwyr, mae'r adroddiad yn cynnwys y sylw y byddai ymwelwyr yn hoffi
gweld mwy o siopau, yn enwedig cynnyrch lleol. Mae hyn yn adleisio'r sylwadau o'n
hymgynghoriad.
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2.6 Ymgynghoriad
Bu chwe sesiwn ymgynghori. Roedd y ddau gyntaf yn sesiynau casglu syniadau agored ac roedd y
ddau ar ôl hynny yn gyfarfodydd grŵp trafod, gyda’r aelodau yn unigolion a oedd â diddordeb ar ôl
y cyfarfodydd cyntaf. Yn y ddau sesiwn olaf, fe gyflwynyd ein cynigion, eto i gyfarfod agored.
Mae cynnwys sesiynau ymgynghori agored cyntaf, un yn Ystradfellte a'r llall ym Mhontneddfechan
wedi'u hysgrifennu'n fanwl mewn adroddiad ar wahân.
Gwnaeth y rhai a fynychodd tua 540 o sylwadau annibynnol. Roedd gwahaniaethau amlwg rhwng
yr ymatebion o Ystradfellte a Phontneddfechan.
Yn Ystradfellte, y brif broblem yn ymwneud â thraffig oedd tagfeydd, a dim amynedd tuag at yrwyr
yn methu delio â’r ffyrdd gwledig. Teimlwyd bod gyrwyr yn mynd yn rhy gyflym yn Ystradfellte, ond
raswyr ifanc oedd, yn bennaf, yn cael y bai am hyn.
Ym Mhontneddfechan, y prif broblemau oedd parcio, ychydig o yrru yn rhy gyflym a diogelwch y
cerddwyr.
Teimlai trigolion fod angen mwy o le i barcio i’r ymwelwyr, toiledau ac arwyddion. Roedd pryder
hefyd ynghylch sbwriel.
Yn bendant, nid oedd y syniad o gael system parcio ffurfiol i breswylwyr yn boblogaidd yn
Ystradfellte. Roedd gan Bontneddfechan deimladau cymysg, yn bennaf oherwydd y gost, a gallu
eu hymwelwyr eu hunain i barcio.
Er ein bod ni'n siarad mewn gwirionedd am faterion parcio a thwristiaid, mynegwyd y teimlad yn y
ddau sesiwn nad oedd ymwelwyr yn rhoi llawer yn ôl i'r ardal. Dim ond mewn ychydig iawn o
fusnesau y gall ymwelwyr wario eu harian a does dim cyfle na lle i bobl leol osod rhywbeth i ddenu
ymwelwyr i brynu chwaith.
Dangosodd arolygon ymwelwyr Castell-nedd Port Talbot fod gwariant nad yw'n ymwneud â bwyd a
diod ym Mhontneddfechan yn isel iawn. Pan ofynnwyd iddynt beth yr hoffent weld, dywedodd
trigolion Pontneddfechan byddent yn hoffi gweld siop. Mae yna enghreifftiau o siopau sy'n
gwasanaethu pobl leol, sy’n bodoli oherwydd bod twristiaid yn gwario ariana yno hefyd. Mae'r
enghreifftiau'n cynnwys Castleton yn Ardal y Peak, a Nenthead yn Northumberland. Yr argraff a
gawsom o Bontneddfechan oedd eu bod yn teimlo nad oedd y cyfleusterau na'r sgiliau yn y pentref
i elwa o'r ymwelwyr y tu hwnt i'w gwasanaethu yn y tafarndai. Un eithriad yw caffi neuadd y
pentref, ond nid yw ar agor yn hir, a does dim hysbysebu amdano chwaith.
Cafodd y grwpiau trafod eu cynnull ddwywaith, unwaith ym mis Chwefror 2018 lle'r oeddem yn
ceisio symud ymlaen o'r problemau a ddisgrifiwyd gan yr aelodau ym mis Medi i set o atebion.
Cymerodd y broses hon fwy o amser nag yr oeddem yn ei ddisgwyl, felly fe wnaethom
ailymgynnull ym mis Mehefin a thrafodwyd cyfres o awgymiadau pendant. Yn gyffredinol,
cefnogodd yr aelodau y cysyniadau sylfaenol a ddisgrifiwyd yn ddiweddarach i symud pwysau
ymwelwyr o Gwm Porth a Chlun Gwyn i Gwaun Hepste ac i Bontneddfechan, gan symud pwysau
o'r Angel tuag at Graig y Ddinas ac o'r ardal gyfan tuag at Penderyn. Roeddent yn cefnogi bod yn
gliriach eu meddwl am sut i farchnata’r rhaeadr i ymwelwyr ac i feddwl am sut i wella profiad
cerddwyr o gwmpas yr Angel. Roedd parcio i breswylwyr yn dal i fod yn fater dadleuol.
Cynhaliwyd y ddau ymgynghoriad terfynol ar ddechrau mis Gorffennaf. Unwaith eto, caiff eu
hysgrifennu'n fanylach mewn adroddiad ar wahân. Yn gyffredinol, roedd yr agwedd gyffredinol at y
cynigion ychydig yn fwy cadarnhaol. Roedd yna amrywiad o hyd rhwng safbwyntiau
Pontneddfechan ac Ystradfellte. Teimlai trigolion Pontneddfechan nad oedd yr orffwysfan a
adeiladwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot wedi gweithio'n dda.
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Ni chafodd ei ddefnyddio'n effeithiol, ac fe'i harweiniodd at fwy o ymwelwyr yn cerdded ar y ffordd.
Er bod y llinellau melyn wedi cael rhywfaint o effaith i ddechrau, mae diffyg gorfodaeth yn golygu
eu bod nawr yn cael eu hanwybyddu.. Mae parcio preswylwyr yn fater dadleuol gyda theimlad
cynyddol nad oedd ei angen yn ardal Min yr Awel ar waelod y pentref.
Y mater mwyaf sy'n effeithio ar yr adroddiad hwn oedd bod gwrthwynebiad sylweddol i'r syniad o
gael parcio ychwanegol ar y porfa wrth ymyl neuadd y pentref gan mai dyma'r unig ardal â phorfa i
blant i chwarae arni. Roedd y rhai yr ymgynghorwyd â hwy yn hoffi'r syniad o godau lliw
arfaethedig o’r llwybrau troed. Problem newydd sydd wedi codi dros y flwyddyn yw bysiau. Maent
yn achosi rhwystrau wrth barcio, tagfeydd yn y lonydd, yn cael trafferth dod o hyd i rywle i droi a
pharcio gyda'u peiriannau yn rhedeg.

2.7 Gwybodaeth am yr ardal
Dangosodd y cyfweliadau gyda’r ymwelwyr fod 20% o bobl yn defnyddio'r wê i ddod o hyd i
wybodaeth (er bod arolwg Castell-nedd Port Talbot yn dangos 35% ar gyfer Pontneddfechan).
Gwelwyd y termau chwilio yn dri grŵp: "Antur", "Rhaeadr" neu "Bannau Brycheiniog".
Mae gwahanol safleoedd yn pwyntio pobl tuag at raeadrau gwahanol. Mae chwilio am y 10 rhaeadr
orau ym Mhrydain yn dangos bod y Telegraph yn cynnwys Sgwd yr Eira, ond bod Go Outdoors yn
sôn am Lwybr y Pedair Sgwd a Henrhyd. Mae World of Waterfalls yn cyfeirio pobl at Sgwd Isaf
Clun Gwyn, tra bod Ymgynghorydd Taith yn awgrymu mai'r safleoedd gorau yng Nghymru yw 1.
Sgwd yr Eira, 3, Henrhyd, 4, Llwybr y Pedair Sgwd, 9 Aberdulais a 14, Melincourt.
O dan "all attractions" mae BB yn sôn am raeadrau - "yr un mwyaf enwog yw Sgwd yr Eira" - er
nad yw wedi'i rhestru'n uniongyrchol o dan y 12 peth gorau i'w gwneud. Mae Visit Wales yn rhestru
Sgwd yr Eira fel yr un "mwyaf poblogaidd".
Mae'n well gan wefannau cerdded hysbysebu teithiau cerdded ar dir uwch. Mae tudalen yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ffafrio Henrhyd yn glir tra bod Llwybrau GPS yn cynnwys Llwybr
y Pedair Sgwd. Mae llwybr Elidir yn ymddangos mewn rhai (fel Go4aWalk) fel taith gerdded haws.
Mae safle APCBB ei hun yn rhestru'r Llwybr Powdwr Gwn a Sychryd hefyd.
Mae chwilio am antur ar y wê yn tueddu i arwain at ddarparwyr gweithgaredd ac er nad ydynt yn
dweud yn union ble bydd yr anturiaethau'n digwydd, mae lluniau ar eu safle yn cynnwys Craig y
Ddinas yn aml am ddringo, a rhaeadrau ac anturiaethau ar y dŵr yng Ngwlad y Sgydau. Hefyd, o
dan ‘antur’, ar Wales on Line, roedd “50 o bethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud cyn i chi fynd yn
rhy hen”, a roedd mynd am dro i Wlad y Sgydau yn rhif 15.
Nid yw'r safleoedd hyn o reidrwydd yn rhoi gwybodaeth dda am sut i gyrraedd y rhaedrau neu'r
anawsterau wrth gerdded yno. Y mwyaf cynhwysfawr yw World of Waterfalls ond mae'n darllen
mwy fel blog fanwl na chanllaw.
Gellir dod o hyd i wybodaeth sy’n well wrth chwilio am deithiau penodol. Gellir gweld disgrifiadau o
Lwybr y Pedair Sgwd ar Walkscene, safle NRW, Croeso Cymru a RouteYou. Yn anffodus, mewn
chwiliad am Sgwd yr Eira, mae'n ymddangos bod Trip Advisor yn dod o flaen disgrifiadau cerdded
sy’n fwy manwl a chywir. Mae'r safleoedd i gyd yn nodi eu bod yn dechrau o Gwm Porth felly, er y
gallai llenyddiaeth APCBB / NRW nodi Gwaun Hepste, bydd llenyddiaeth yn bodoli o hyd sydd yn
hen ac ar ôl amser. Nid yw pob safle yn rhoi gwybodaeth sy’n gywir. Er enghraifft, bydd ymwelydd
sy'n defnyddio mapiau Google i gyrraedd Maes Parcio Ystradfellte yn dod at Glun Gwyn
Mae'r llyfr canllaw Cicerone "45 Walks in the Brecon Beaons” yn cynnwys pump o deithiau yng
Ngwlad y Sgydau, ynghyd â chweched un sy’n mynd at Rhaeadrau Henrhyd.
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2.8 Llefydd â Photensial i Barcio Ceir
Mae tua 400 o leoedd parcio i geir ar hyn o bryd yn yr ardal. Does dim baeau parcio â llinellau yn y
meysydd parcio, nac yn yr orffwysfan i'r gorllewin o'r Angel, felly mae'r nifer o gerbydau y gellir eu
gosod yn dibynnu ar ba mor dda y mae pobl yn parcio a maint eu cerbydau. Dywedodd warden
Cwm Porth y gallai ffitio mwy i mewn pe bai'r baeau wedi'u marcio allan. Disgrifir y meysydd parcio
posib yn fanwl yn Atodiad 2.
Mae tua 230 o leoedd pellach y gellid eu gwireddu yn y tymor byr, gan gynnwys:
•

•
•
•
•
•

Pum man ym Maes Parcio'r Angel a ffurfiwyd trwy adfywio'r maes parcio presennol. Ni
thrafodwyd hyn gyda'r perchennog a byddai'n golygu cryn dipyn o waith a gweld dim ond
cynnydd bach
36 o leoedd ar dir Cwrs Golff Glyn-nedd a gynigiwyd gan y clwb
46 o lefydd yng Nghlun Gwyn wrth ddefnyddio ochrau’r heol sydd wedi caledi yn barod, sy’n
cael eu defnyddio eisoes yn anffurfiol ar gyfer parcio
Mae 7 o leoedd yng Nghwm Porth ar ôl torri i mewn i’r banc i alluogi ceir sy'n parcio'n hydredol
i gael lle
26 o leoedd ym Maes Parcio Gwaun Hepste a ffurfiwyd trwy ymestyn yr arwynebedd
Tua 112 o leoedd mewn maes parcio arfaethedig ar dir Cyngor Rhondda Cynon Taf ym
Mhenderyn.
Ar hyn o
bryd

Craig Dinas

44

PNF Neuadd y Pentref

26

Maes parcio’r Angel

38

Wrth ymyl y toiledau

4

NPT Gorffwysfan

48

Tymor byr Tymor hir

5

49

Maes Hogans (cais cynllunio)

42
0

36

Cwrs Golff Glyn-nedd yn y tymor hir
Clun Gwyn

95
10

Cae Maes y Sioe Clun Gwyn

46
150

Siop

7

Maes parcio’r Ystradfellte

37

Cae Ystradfellte gyferbyn â'r Neuadd
Bentref

800

Fferm Porth yr Ogof

75
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Caeau uchaf Porth yr Ogof
Cwm Porth

380
61

7

Cae ffermwr Cwm Porth
Maes parcio Gwaun Hepste

430
74

26

Chwarel Gwaun Hepste
Heol Mynediad Gwaun Hepste

80
26

Goffwysfan A4059

46

Triongl Penderyn

100

St Cynog's

12

80

Canolfan Gymunedol Penderyn

11

7

CYFANSWM

398

227

364

1835

46

Tabl 2 Llefydd â photensial i barcio ceir

Nodwyd 300 o leoedd y gellid eu darparu yn y tymor hir. Gallai'r rhain gynnwys negodi gyda'r
tirfeddiannwr neu gwneud gwaith corfforol mwy helaeth.
Yn ogystal, mae tua 1,840 o leoedd dros dro yn posibl. Mae'r holl leoedd hyn wedi'u defnyddio yn y
gorffennol, wedi'u cynnig gan berchnogion tir neu wedi bod yn destun trafodaeth gyda'r ffermwr.
Mae'r rhain yn cynnwys tua 150 o leoedd ger Clun Gwyn a ddefnyddiwyd ar gyfer sioe Ystradfellte
ac weithiau gan ddarparwyr gweithgaredd ond hefyd wedi cael eu defnyddio ar gyfer parcio dros
dro ym mis Mai 2018, 430 o leoedd yng Nghwm Porth a ddefnyddir ar Ŵyl Banc Awst 2016 a Gwyl
y Banc ym mis Mai 2018, 800 o leoedd yn Ystradfellte a thua 450 o leoedd ar fferm Porth yr Ogof a
gynigir gan y tirfeddiannwr yn ddiweddar. Efallai y bydd y 450 o leoedd ym Mhorth yr Ogof ar gael
yn barhaol ond mae'r mannau eraill ar dir a ddefnyddir ar gyfer amaethyddiaeth ac ni fyddai ar gael
bob amser. Mae'r ffermwr yng Nghwm Porth wedi codi am barcio, yn yr un modd â chodir ar Faes
y Sioe yng Nghlun Ggwyn a byddai'r ffermwr yn Ystradfellte yn dymuno codi tâl er ei fod wedi
trafod rhannu'r elw.

2.9 Trafodaeth a’r Casgliad
2.9.1 Y Problem Sylfaenol
Y broblem sylfaenol yn yr ardal yw bod yna ormod o gerbydau. Mae'r diffyg lleoedd i'w parcio yn
arwain at broblemau mynediad a pharcio ym Mhontneddfechan, a phroblemau mynediad a rhwystr
yng Nghlun Gwyn, Ystradfellte ac o gwmpas Gwaun Hepste. Mae'r nifer fawr o gerbydau yn achosi
tagfeydd yn y lonydd sy'n arwain at Gwm Porth.
Er bod rhai ymwelwyr yn talu am barcio, yn ymweld â thafarndai ac ambell un yn ymweld â'r siop,
mae'r swm o arian sy'n llifo o'r ymwelwyr i'r ardal yn fach iawn. Mae yna anfodlonrwydd cyffredinol
bod ymwelwyr yn creu problemau i’r ardal ond yn dod ag ychydig iawn o fudd-daliadau. Mae nifer
yr ymwelwyr wedi cynyddu'n ddramatig yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae llawer yn ei roi i
lawr i ymddangosiad y Rhaeadrau ar un rhaglen deledu, ond mae'r Rhaeadrau'n ymddangos yn
flaenllaw mewn chwiliadau ar y wê hefyd pan yn edrych am deithiau cerdded ac antur, ac yn
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ymddangos yn aml mewn erthyglau "10 gorau" yn y wasg. Ond mae rhai o'r erthyglau ar y wê, fel
ar Trip Advisor, ddim yn rhoi manylion da am y safleoedd.
Canfu rhai ymwelwyr a gafodd eu cyfweld broblemau gyda hyd y daith i'r rhaeadrau, a gallai safle
arall sydd â phrofiad mwy uniongyrchol, fel Aberdulais, fod wedi eu gweddu yn well. Gallai annog
pobl i ffwrdd o'r ardal leihau'r problemau ond nid oes gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol reolaeth
uniongyrchol dros y ffynonellau gwybodaeth y mae pobl yn eu defnyddio i gynllunio eu teithiau ac,
yn sicr, nid oes rheolaeth dros yr "air lafar" a ddefnyddir gan 28% o'r holl ymwelwyr.
Ychydig iawn o ddewisiadau rhâd sydd ar gael ar wahân i ddod mewn car i'r ardal, ac felly ceir
preifat sy’n gyfrifol am 98% o'r holl deithiau i’r ardal. Fe wnaethon ni weld a chyfweld â theithwyr
bws a beicwyr. Er mwyn cael effaith ddifrifol ar faint o deithio mewn ceir sydd i gael, byddai'n rhaid
i ddefnydd bws a beiciau gynyddu ar gyfraddau anymarferol ac felly dylid canolbwyntio ar reoli
teithio ceir a pharcio yn hytrach na datblygu dewisiadau eraill. Wedi dweud hynny, yr amser gorau i
ystyried datblygu dewis arall yw nawr ac felly bydd bysiau a beicio yn cael eu hystyried yn nes
ymlaen.

2.9.2 Pwysedd Parcio a Chwilio am Le
Mae lle, mewn gwirionedd, yn ardal Gwlad y Sgydau i ddarparu ar gyfer yr holl barcio sydd ei
angen, ond byddai gwneud hynny yn cael effaith andwyol ar y cefn gwlad y mae’r ymwelwyr am ei
weld.
Nid yw lleoedd parcio sy’n bosib chwaith yn cyd-fynd â'r galw. Mae'r diagram isod yn dangos y
galw am barcio dros dro a pharhaol yn yr ardal.

Ffigwr 3 Pwysau parcio

Mae’r rhan fwyaf o’r pwysau parcio ym Mhontneddfechan gyda chyfleoedd parcio dros dro yn
Ystradfellte. Mae gan Penderyn ychydig o bwysau gwyliau ond mae ganddi gyfleoedd parcio.
Mae'n ymddangos y byddai helaethu maes parcio Gwaun Hepste yn gallu amsugno'r parcio
gormodol presennol yn yr ardal, ond byddai'n cymryd amser i adeiladu. Ar y llaw arall, ymddengys
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nad oedd digon o gyfleoedd parcio parhaol ym Mhontneddfechan ac yn agos at Glun Gwyn.
Byddai'n ymddangos mai strategaeth barcio posib fyddai:

Defnyddio meysydd parcio dros dro i amsugno’r gormodedd yn ardal Ystradfellte / Cwm Porth /
Gwaun Hepste a hefyd yng Nghlun Gwyn.
•
•
•

Ceisio symud rhywfaint o bwysau Pontneddfechan tuag at Ystradfellte
Gwella meysydd parcio ceir yn Ngwaun Hepste a Phenderyn a chyfeirio ymwelwyr i'r lleoliadau
hynny yn y tymor canolig.
Defnyddio meysydd parcio dros dro i amsugno'r galw ar adegau gwyliau brig.

2.9.3 Maes Parcio Clun Gwyn
Ni ddylai'r ffocws o reidrwydd fod ar gynyddu cyfleoedd parcio yn unig lle mae parcio anffurfiol yn
dynodi galw. Mae gan yr ardal gymeriad gweledol ac ecolegol unigryw y dylid diogelu.
Un ardal benodol lle gallai parcio niweidio'r ddau yw ger Clun Gwyn. Mae parcio ar y ffordd yma yn
achosi problemau i drigolion trwy rwystr ond byddai adeiladu mannau parcio yn ymyrryd â thir
gwarchodedig ac yn ehangu lôn gul. Efallai y byddai'n well mewn mannau fel hyn i leihau lleoedd
parcio a rheoli'r rheini a adawir i annog trosiant cyflymach. Mae rhywfaint o barcio yn digwydd
oherwydd bod pobl yn parcio lle maen nhw'n gweld lle.
Byddai strategaeth a oedd yn annog ymwelwyr i gadw i ffwrdd o’r heol o Bontneddfechan i
Ystradfellte hefyd yn helpu i leihau’r pwysau yma.

2.9.4 Maes Parcio Cwm Porth
Mae Maes Parcio Cwm Porth yn leoliad arall lle mae problemau cysylltiedig yn awgrymu nad yw
ehangu syml o reidrwydd yn briodol. Mae'n ymddangos ei bod yn le allweddol wrth ddatblygu
atebion i'r ardal. Dyma'r maes parcio mwyaf datblygedig, gydag arwyneb yn siwtio pob math o
dywydd, toiledau, gwybodaeth a warden.
Mae'r maes parcio yn gorwedd yn agos i ogof Ogof ac ychydig yn nesach na Gwaun Hepste i'r
rhaeadrau mwyaf trawiadol. Dyma'r maes parcio a grybwyllir amlaf mewn canllawiau cerdded ac o
ganlyniad mae'n llenwi yn gyntaf, mae'n rhaid ei gau yn ystod canol y dydd ac mae llawer o'r
cerbydau wedi'u dadleoli yn cael eu parcio mewn mannau amhriodol gerllaw.
Mae'r maes parcio ar lôn gul ac mae yna wrthdaro rhwng trigolion a thraffig ymwelwyr. Oherwydd
bod ymwelwyr yn cerdded rhwng y ceir wedi’u parcio’n anffurfiol ar y ffordd i Gwm Porth, mae yna
wrthdaro rhwng traffig a cherddwyr hefyd. Pe bai bws gwennol yn gwasanaethu'r meysydd parcio
byddai lled y lôn yn cyfyngu ar faint y bws. Mae awgrymiadau’r trigolion yn cynnwys gwneud y lôn
yn un ffordd yn unig a chau'r lôn ar adegau brig.
Mae Cwm Porth yn rhy fach i’r nifer y bobl sy'n cael eu denu yno. Mae ymwelwyr yn gwneud
teithiau diangen ar hyd y lôn. Ni fyddai ymestyn y maes parcio yn lleihau nifer y teithiau ar hyd y
lôn er y byddai'n lleihau’r parcio anffurfiol yn yr ardal a nifer y cerddwyr. Byddai cau'r lôn ar adegau
brig yn anodd o safbwynt y gyfraith oni bai bod yr heddlu yn cau ar sail diogelwch. Byddai ei
gwneud yn un ffordd yn cynyddu'r perygl y byddai cerddwyr yn ei wynebu wrth i gyflymder y traffig
gynyddu. Fodd bynnag, byddai cau'r maes parcio yn gwastraffu'r buddsoddiad a wnaed eisoes
ynddi.
Dylai'r ffordd ymlaen geisio cyfyngu ar y bobl yn y lôn i'r nifer sy'n gallu ffitio i'r maes parcio. Mae
arwyddion "maes parcio llawn" awtomatig yn ddrud a byddai'n ymyrraeth drefol i gefn gwlad. Dylai
strategaeth fod i sefydlu defnydd mwy ffurfiol o'r maes parcio trwy reoli pwy sy'n gallu ei
ddefnyddio ac annog ymwelwyr eraill i fynd i fannau eraill trwy:
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• Cyfyngu defnyddwyr i ddarparwyr gweithgaredd sydd wedi trefnu lle, ac ymwelwyr sydd wedi
bwcio o flaen llaw, yn enwedig ar adegau brig
• Newid y wybodaeth sy’n dod o APCBB a dileu unrhyw wybodaeth gyhoeddus arall am y maes
parcio
• Dileu symbol y maes parcio o arwyddion ffyrdd
• Gofyn i wefannau cerdded newid eu canllawiau
• Datblygu Gwaun Hepste gerllaw fel maes parcio i Lwybr y Pedair Sgwd
Mae’r trigolion yn teimo fod Cwm Porth yn faes parcio mwy diogel na Gwaun Hepste, ac oherwydd
bod warden yno, roeddynt yn teimlo bod eu ceir yn fwy diogel.

2.9.5 Gwaun Hepste
Gwaun Hepste yw’r maes mwyaf poblogaidd o'r meysydd parcio ffurfiol yn ardal Gwlad y Sgydau.
Ar hyn o bryd mae’r cyfleusterau yn brin iawn ac fe hoffai ymwelwyr weld mwy. Hoffai pob
ymwelydd y cyfwelwyd â ni weld toiledau a 28% eisiau caffi. Problem gyda Gwaun Hepste yw nad
oes yno gyflenwad o ddŵr na phŵer ac felly byddai ychwanegu'r cyfleusterau hyn yn gofyn am
fuddsoddiad sylweddol.
Ar y llaw arall, Gwaun Hepste yw'r maes parcio gyda'r potensial ehangu mwyaf. O feysydd parcio
ardal Ystradfellte, dyma’r un agosaf at brif ffordd sy'n golygu y gellid dal ymwelwyr cyn iddynt
gyrraedd y lonydd culach yng Nghwm Porth. Mae ganddo'r ardal fwyaf o dir fflat i'w ehangu a gellir
ei guddio o'r ffordd gan goed.
Edrychodd ein harolygon ar osod mwy o geir yn y maes parcio presennol, faint o unigolion sy’n
cerdded yno a defnyddio'r hen chwarel gyfagos. Mae NRW wedi awgrymu rhywbeth ymhellach ar
hyd Llwybr y Pedair Sgwd gyda chanolfan ymwelwyr briodol. Gallai cost bloc toiled syml gyda
swyddfa warden gostio tua £¼ miliwn tra gallai maes parcio mwy ar hyd ffordd fynediad hirach
gyda chanolfan ymwelwyr fwy gostio pedair gwaith hynny.
Gyda buddsoddiad addas, mae ehangu Gwaun Hepste yn edrych yn addawol, ond mae yna dri
mater arall i'w trafod. Y cyntaf, a godwyd gan drigolion, yw y byddai ehangu Gwaun Hepste yn
lleihau'r fasnach yn y New Inn. Gellid goresgyn hyn trwy sicrhau bod Ystradfellte a’r cyfleusterau
lleol yn cael eu hymgorffori ar y paneli gwybodaeth, a bod Ystradfellte yn cael ei gynnwys o fewn
unrhyw system arwyddo llwybr troed ar gyfer ardal Gwlad y Sgydau. Gallai'r dafarn ei hun
hyrwyddo teithiau cerdded o Ystradfellte. Yr ail yw nad yw telerau'r tir ar brydles yn caniatáu elw
nad yw'n dod o’r goedwigaeth, felly ni allwch chi gael caffi masnachol. Byddai'n rhaid ail-fuddsoddi
enillion y caffi o fewn yr ardal mewn rhyw ffordd, er y gallai ddarparu ffynhonnell incwm tymhorol ar
gyfer menter gymunedol er enghraifft. Y mater olaf yw bod y lôn rhyngddo a'r A4059 yn dioddef
rhywfaint o dagfeydd ac mae ganddo rai rhannau cul, yn enwedig yn y grid gwartheg ger Pont
Hepste a Thai-Hirion. Efallai y bydd angen darparu lleoedd pasio ychwanegol.

2.9.6 Penderyn
Mae Penderyn yn agosach at Sgwd yr Eira na Llwybr y Pedair Sgwd, ond er hynny, ychydig iawn o
ymwelwyr i'r ardal sy’n gwneud defnydd ohono. Dim ond dau berson a oedd wedi cerdded o
Benderyn yn ystod yr arolwg, ac er ein bod ni'n gweld ceir wedi'u parcio ni chawsom byth bwysau
parcio ar ddiwedd llwybr troed Sgwd yr Eira. Dywedodd perchennog y Lamb bod rhywfaint o
gwstwm yn dod o bobl yn cerdded i'r rhaeadrau. Er bod adroddiadau am bobl yn parcio ar yr
ymylon ac yn rhwystro mynediad, mae'r potensial am le parcio sbâr i’w gael yn yr ardal.

Un eithriad yw marchnad anifeiliaid Penderyn. Mae gwerthiannau'n arwain at broblemau parcio ym
Mhenderyn a allai wrthdaro â datblygu Penderyn fel porth i'r rhaeadrau. Mae’r hyn y mae'r
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arwerthwyr yn ei ddisgrifio fel "gwerthiant mawr" yn digwydd ym mis Medi a mis Hydref, ymhell i
ffwrdd o'r amseroedd poblogaidd. Nid oes unrhyw werthiant ar benwythnosau gwyliau banc neu
dros gyfnod gwyliau ysgol yr haf.
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cynnig maes parcio ar y tir yn union i'r de o'r hen gapel. Ar
hyn o bryd, ychydig o ddefnydd sydd ar faes parcio eglwys Sant Cynog , ac awgrymwyd y farchnad
anifeiliaid a'r cae gerllaw'r bysiau fel safleoedd posibl hefyd. Mae Penderyn hefyd ar yr A4059 ac ni
fyddai'n rhaid i ymwelwyr sy'n cychwyn o'r fan hon ddefnyddio'r lonydd o gwmpas Gwaun Hepste.
Mae gan Penderyn hefyd y distyllty fel atyniad ychwanegol i ychwanegu at y rhaeadrau. Gallai'r
distyllty gael ei ychwanegu at unrhyw arwydd neu wybodaeth i gerddwyr.
Y broblem wrth ddatblygu Penderyn yw bod y llwybrau troed ar hyd yr A4059 o faes parcio
arfaethedig RCT i'r gogledd tuag at y llwybr i Sgwd yr Eira yn is safonol o safbwynt llêd, ac mae
ganddynt rai adrannau ar goll. Nid oes croesfan ffurfiol ar gyfer cerddwyr – dim ynys lloches,
croesfan sebra neu groesfan arwyddocaol, dros yr A4059. Nid yw croesfan yn hanfodol ond
byddai'n gwella'r cynnig i ymwelwyr.
Mae datblygu Penderyn yn gofyn bod dau beth ar waith, yn gyntaf, rhaid i faes parcio arfaethedig
Rhondda Cynon Taf neu faes parcio arall fod yn weithredol. Yn ail, tra bod y llwybr troed rhwng
Penderyn a Sgwd yr Eira yn edrych mewn cyflwr da nawr, ni fyddai yn parhau felly gyda defnydd
trwm. Dylid arwyddo’r llwybr troed, ond nid yn y modd codau lliw llawn fel yr argymhellir yn 2.9.16,
a gellir ychwanegu Penderyn at lenyddiaeth, ond bydd angen maes parcio a hyder y bydd y llwybr
yn parhau i fod mewn cyflwr da cyn rhoi blaenoriaeth i Benderyn.

2.9.7 Cysylltu’r Rhaeadrau i Feysydd Parcio
Un peth sy'n dilyn o'n harolwg ymwelwyr a'r syniad o ddatblygu Penderyn yw bod gan bob maes
parcio ei rhaeadr agosaf neu grŵp o raeadrau. Gallai hyn arwain at set syml sy'n cynnwys maes
parcio a set o raeadrau.
Mae Gwaun Hepste yn dda ar gyfer Llwybr y Pedair Sgwd, Clun Gwyn am ymweliad cyflym â
rhaeadr, a Phontneddfechan ar gyfer Sgwd Gwladus a Llwybr Elidir. Os yw ymwelydd yn dymuno
ymweld â Sgwd yr Eira yn unig, yna Penderyn yw'r lle gorau i ddechrau. Mae hyn yn awgrymu
ffordd o farchnata'r rhaeadrau mewn ffordd sy'n lledaenu'r nifer o ymwelwyr.

2.9.8 Parcio dros dro
Nid oes gennym ffigurau ar gyfer niferoedd ymwelwyr trwy gydol y flwyddyn ond byddem yn
disgwyl i'r niferoedd amrywio'n fawr. Byddai gwneud darpariaeth ar gyfer pob car sy’n ymweld yn
golygu y byddai'r cyfleusterau a grëwyd o’r buddsoddiad ddim yn cael eu defnyddio y rhan fwyaf o'r
amser. Efallai mai’r ateb yw i ddefnyddio meysydd parcio dros dro ar gaeau ffermwyr. Fe
wnaethom nodi pum safle posibl.
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Safle

Natur y safle

Sylwadau

Ystradfellte
gyferbyn â neuadd
y pentref

Cynnig. Y tir wedi'i ddefnyddio ar
gyfer silwair sydd fwyaf tebygol ar
gael yn ystod gwyliau banc Awst.
Byddai’r ffermwr am godi tâl,
byddai angen i rywun gasglu'r arian
ond byddai'n barod i rannu elw

Yn bell iawn o'r Rhaeadrau, byddai angen
gwelliannau i lwybr troed Ystradfellte - Cwm
Porth. Byddai mynediad o Waun Hepste – Lôn
Ystradfellte yn helpu i gadw ceir i ffwrdd o Gwm
Porth. Blaenoriaeth isel mwy na thebyg.
Cefnogir gan drigolion sy'n dweud ei fod yn cael
ei ddefnyddio ar gyfer parcio gorlifo yn ystod
digwyddiadau yn y pentref neu’r eglwys

Porth yr ogof farm

Cynigir. Heb ddefnydd ar hyn o
bryd.

Yr un ffermwr fel yr uchod, ond nid yw taliadau
wedi cael eu trafod.

Efallai y bydd adeiladau fferm yn
cael eu defnyddio ar gyfer llety
gwyliau.

Byddai angen gwelliannau i lwybr troed
Ystradfellte - Cwm Porth. Mae’n debyg y gellid
cael mynediad uniongyrchol. Byddai mynediad
o Waun Hepste – Lôn Ystradfellte yn helpu i
gadw ceir i ffwrdd o Gwm Porth. Gallai
ymwelwyr sy'n cerdded i’r rhaeadrau gadw i
ffwrdd o'r ffyrdd.

Cynigir. Heb ddefnydd ar hyn o
bryd.

Yn agos i Waun Hepste am faes parcio gorlifo.
Byddai angen i ymwelwyr gerdded ar hyd y lôn i
Gwm Porth. Efallai y bydd modd cysylltu’r
maes parcio i Ystradfellte - llwybr troed Cwm
Porth. Efallai y bydd modd adeiladu llwybr troed
i Waun Hepste.

Porth yr ogof
upper fields

Yr un ffermwr fel yr uchod, ond nid
yw taliadau wedi cael eu trafod.

Cwm Porth

Heb ei drafod ond wedi ei
ddefnyddio ym mis Awst 2016

Byddai angen i ymwelwyr sy'n defnyddio'r fan
hon ddefnyddio llwybr Cwm Porth.

The Showground
Clun Gwyn

Wedi'i ddefnyddio ar gyfer sioe
Ystradfellte a chan ddarparwyr
gweithgaredd. Trafodwyd
defnyddio'r maes yn yr
ymgynghoriad cynnar, ac mae
APCBB wedi dilyn y syniad ers
hynny. Fe'i gweithredwyd yn
llwyddiannus yn ystod gwyliau
banc Mai 2018

Yn ddefnyddiol iawn i Glun Gywn gan fod giât
yn agos iawn i'r man parcio presennol. Maint
digonol i amsugno'r galwad presennol.

.

Tabl 3 Parcio dros dro

Y broblem gyffredinol gyda meysydd parcio dros dro ar ffermydd yw bod eu hanghenion
amaethyddol yn dod yn gyntaf ac felly ni ellir gwarantu bod y tir ar gael. Mae angen bwlch o 28 o
ddiwrnodau hefyd rhwng cadw anifeiliaid ar y cae a chaniatáu i'r cyhoedd ei ddefnyddio. Gallai
ffermwyr flaenoriaethu parcio os gallant gael incwm ohono a fyddai'n haws pe bai'r meysydd parcio
eraill yn yr ardal yn codi tâl am barcio. Byddai pedwar o'r safleoedd yn cefnogi strategaeth i gadw
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ymwelwyr cyffredinol i ffwrdd o Gwm Porth. Byddai'r un ger Clun Gwyn yn cefnogi strategaeth i
leihau'r parcio ar hyd y lôn ar y pwynt hwnnw, a gallai'r ddau sy'n gysylltiedig â Phorth yr Ogof
ddarparu ar gyfer Gwaun Hepste. Mae'r strategaeth ganlynol yn bosibilrwydd:
Ystradfellte

Blaenoriaeth isel - datblygu os yw safleoedd eraill Porth yr Ogof yn
anymarferol neu'n llawn

Porth yr ogof Farm

Blaenoriaeth ganolig - datblygu ar y cyd ag unrhyw gynnig llety

Upper Porth yr ogof

Blaenoriaeth uchel i ymchwilio ymhellach

Cwm Porth

Gadewch i'r ffermwr ei agor os oes angen. Ddim yn rhan o'n strategaeth

Clun Gwyn

Blaenoriaeth uchel i ddefnydd rheolaidd

Tabl 4 Strategaeth parcio dros dro

Byddai cynigion ategol yn cynnwys gwella llwybr troed Ystradfellte i Gwm Porth ac ymchwilio i
lwybrau ychwanegol o Borth yr Ogof i Gwm Porth a Gwaun Hepste

2.9.9 Rheoli Parcio Ceir gyda Ffioedd Parcio
Mae llawer o awdurdodau lleol a busnesau yn rheoli parcio wrth godi tâl. Gall ffioedd graddedig
neu godi tâl am amserau penodol helpu i ledaenu'r pwysau neu annog trosiant. Gwelwyd bod
oddeutu 85% o'r ymwelwyr yn disgwyl talu a chyfartaledd o £4.00 - £4.60 yn rhesymol. Awgrymodd
rhai ymatebwyr y dylai'r ffioedd gael eu halinio i'r rhai a godir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Ar hyn o bryd dim ond Gwaun Hepste a Chwm Porth sydd â thaliadau. Mae'r tâl yn cwmpasu bob
dydd yn ystod y flwyddyn ac mae'n rhedeg o 8yb i 6yh. Mae'r tâl yn £4 ar gyfer ceir, £7 ar gyfer
faniau, ac mae beiciau modur yn rhad ac am ddim. Byddai'r ymateb gan ymwelwyr yn awgrymu
bod y ffioedd yn cael eu gosod ar lefel dderbyniol. Yn sicr, mae'n ymddangos bod ymwelwyr yn
parcio'n anffurfiol mewn mannau eraill oherwydd bod y meysydd parcio'n llawn, nid oherwydd y ffi.
Wedi dweud hynny, mae trigolion Ystradfellte yn dweud bod ymwelwyr yn parcio mewn mannau
pasio oherwydd taliadau'r maes parcio.
Mae dadansoddiad o darddiad ymwelwyr ac amseroedd cyrraedd ymwelwyr yn awgrymu y
byddai'n anodd lledaenu galw parcio yn fwy cyfartal trwy gydol y dydd trwy gychwyn y cyfnod codi
tâl yn ddiweddarach. Does dim posib annog trosiant cyflymach trwy godi tāl graddedig gan fod y
rhan fwyaf o hydiau ymweld â Chwm Porth a Gwaun Hepste yn dibynnu ar hyd y daith i'r rhaeadru.
Mae taliadau graddedig yn gweithio os oes opsiynau eraill y gall ymwelwyr eu dewis, ac felly,
byddai hynny’n gweithio yng Nghlun Gwyn lle gallai ymwelwyr fynd ar droed i Sgwd Clun Gwyn
neu gymryd taith gerdded llawer hirach i Sgwd y Pannwr neu Sgwd yr Eira. Byddai achos tebyg yn
bodoli yng Nghraig y Ddinas neu Neuadd y Pentref oherwydd bod hyd y Llwybr Powdwr, Llwybr
Sgwd yr Eira, Llwybr Dinas a gweithgaredd wedi’i drefnu i gyd yn wahanol. Efallai y bydd problem
yn codi os nad yw pobl yn gwybod ble i fynd ar ôl gweld y rhaeadr cyntaf. Mae systemau parcio ar
gael sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ychwanegu at eu hamser parcio ond mae angen signal ffôn
symudol arnynt.
Efallai mai rhywbeth syml fel talu am hanner diwrnod neu am ddiwrnod cyfan yw’r ateb gyda’r gost
yn fwy am ddiwrnod cyfan, gyda chyfnod ychwanegol am ddim pan mae'r maes parcio yn agos at
gaffi. (Neuadd y Pentref / o bosib Gwaun Hepste).
Nid oes gennym y data i ddweud a fyddai tâl rhatach yn ystod yr wythnos neu allan o dymor yn
helpu i ledaenu'r pwysedd brig
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Y pwyntiau eraill a wnaed oedd:
•

Nid yw pawb yn cario arian parod ac felly byddai talu â chardiau yn ddefnyddiol. Mae hyn yn
gofyn am bŵer, llinell ffôn neu dderbyniad symudol da ac felly dim ond unwaith y bydd Gwaun
Hepste yn cael ei ddatblygu y gall hyn ddigwydd.

•

Byddai tocyn tymor wythnosol i rai ar eu gwyliau yn arbed gorfod prynu tocyn yn barhaus.
Gellid cyfuno gweinyddu hyn gyda bwcio Cwm Porth o flaen llaw os bydd hynny'n cael ei
wneud. Gall ymwelwyr wrthwynebu talu am docyn, darganfod bod maes parcio'r Parc
Cenedlaethol yn llawn a chael eu cyfeirio at un dros dro a gofyn iddynt dalu eto. Byddai angen
cael cytundeb rhwng ffermwyr sy'n gweithredu meysydd parcio dros dro pe byddai Awdurdod y
Parc Cenedlaethol am i'r tocynau gael eu defnyddio mewn unrhyw faes parcio talu hefyd.

•

Dylai’r tocynnau gael eu trosglwyddo rhwng meysydd parcio.

•

Mae'r rhan yma o'r drafodaeth wedi awgrymu y gellid codi taliadau ar feysydd parcio Clun
Gwyn, Neuadd y Pentref a Chraig y Ddinas. Efallai y bydd angen codi tâl am barcio yng
ngorffwysfa Castell-nedd Port Talbot hefyd. Mae Clun Gwyn yn achos ar ei ben ei hun, a
byddai talu yn gorfod mynd law yn llaw â mesurau i atal parcio yn y cyffiniau ac ystyried parcio
dros dro yn y cae cyfagos. Mae codi tâl am barcio ym Mhontneddfechan yn fwy anodd
oherwydd y gallwch barcio ar y rhan fwyaf o'r ffyrdd cyfagos yn syth ar hyn o bryd, ac mae
parcio ymwelwyr ar heolydd yn y pentref yn achosi problemau i drigolion heb sôn am godi tâl.
Mae'r Neuadd Bentref a Dinas yn gysylltiedig â photensial parcio i breswylwyr ym
Mhontneddfechan gan y gellid defnyddio'r taliadau hynny i helpu i wrthbwyso costau rhedeg y
cynllun parcio. Mae gorffwysfan CNPT yn wahanol gan fod digonedd o barcio am ddim ar hyd y
ffordd tuag at Glyn-nedd a maes parcio am ddim ac yn agored sy'n perthyn i'r Angel.
Bydd yn rhaid cymryd camau i reoli unrhyw barcio anffurfiol mewn mannau fel Clun Gwyn cyn
dechrau rhwystro pobl rhag parcio yno. Gellir rhannu'r ardal yn dri: yr ardal wledig i'r gogledd o
Gomin y Rhos, y rhan o bentref Pontneddfechan sydd ym Mhowys ac yn Rhondda Cynon Taf,
a'r rhan o Bontneddfechan sydd yng Nghastell-nedd Port Talbot.

•

2.9.10 Cynllun Parcio i Drigolion (Powys)
Gellid gweithredu cynllun parcio i drigolion ym Mhontneddfechan i atal ymwelwyr rhag parcio
mewn mannau a ddefnyddir gan drigolion. Mae trigolion yn cwyno, os, er enghraifft, maen nhw'n
mynd i siopa ar ddydd Sadwrn yn yr haf na allant barcio wrth ymyl eu tai ar ôl iddynt ddychwelyd.
Byddai angen trwydded i drigolion barcio o fewn y parth. Ar hyn o bryd mae Powys yn codi £65 y
flwyddyn

Heol Dinas. Nid oes gan y rhan fwyaf o dai i'r
dwyrain o'r garejys hyn y cyfleusterau i barcio oddi
ar y stryd
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Mae 111 o dai yn wynebu'r briffordd gyhoeddus yn rhan isaf Pontneddfechan. Does dim
cymhwyster i barcio oddi ar y stryd gan dros hanner (63) o'r rhain ac felly byddai mwy o ffwdan yn
cael eu greu iddyn nhw nac i’r gweddill. Yn Mellte Avenue a Brodawel mae rhai trigolion yn
berchen ar fwy nag un car felly mae mwy o geir na mannau parcio oddi ar y stryd. Mae dipyn o
barcio ar y stryd yn digwydd ym Min yr Awel, Mellte Avenue, Brodawel, Stryd Fawr a thu allan i'r
teras i'r dwyrain o'r Stryd Fawr. Byddai angen i gynllun parcio gynnwys yr ardaloedd bach ar y
ffordd ger Min yr Awel a weithredir gan Adran Tai Powys.
Dim ond ar adegau prysur iawn y mae angen i gynllun parcio trigolion i weithredu felly, er
enghraifft, gallai weithredu ar benwythnosau a gwyliau banc rhwng Mai a Medi rhwng 10yb a 6yh.
Yn yr un modd, mae rhai trigolion yn teimlo nad oes angen parcio i drigolion ym Min yr Awel ond
gallai hynny fod oherwydd y posibilrwydd o orfod talu.
Mewn ardaloedd trefol, gellir cyfiawnhau gofyn i drigolion i dalu am eu parcio oherwydd y
problemau sy’n codi oherwydd bod ganddynt ormod o geir rhyngddynt. Ym Mhontneddfechan
mae'r trigolion yn teimlo bod talu'n annheg oherwydd nid eu ceir nhw sy'n achosi'r problemau. Y
farn hon oedd un o'r sylwadau mwyaf cyson gan drigolion, yn amlwg yn cael ei wneud yn yr
ymgynghoriadau agored cychwynnol ond hefyd yn y grŵpiau trafod ac eto yn yr ymgynghoriadau
terfynol. Felly, mae yna wrthwynebiad i'r syniad o dalu, ond efallai y bydd mwy o drigolion yn ffafrio
cael parcio â llai o ffws.
Un ffordd ymlaen yw sefydlu cwmni buddiant cymunedol neu rywbeth tebyg i reoli'r parcio yn yr
ardal. Gallai cwmni o'r fath weithredu'r meysydd parcio yng Nghraig y Ddinas a'r Neuadd Bentref
gan ddefnyddio’r arian a godwyd i dalu am barcio i drigolion neu i roi cymhorthdal iddynt. Mae'r
manylion am sut y gallai'r cynllun weithio'n gyfreithlon y tu allan i wybodaeth Transport Initiatives.
Bydd angen grŵp o drigolion i edrych yn fwy manwl ar y cwestiwn o sut y gellid rheoli cynllun
parcio i drigolion.
Dangosir cynllun parcio potensial trigolion yn y ddau ddiagram isod.

Ffigwr 4. Cynllun parcio posib i drigolion: pen dwyreiniol Pontneddfechan

Adroddiad Terfynol Awst 2018

Tudalen 22

Transport Initiatives

Astudiaeth Traffig i Ymwelwyr yng Ngwlad y Sgydau

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Ffigwr 5. Cynllun parcio posib i drigolion: pen gorllewin Pontneddfechan

Bydd angen ymgynghori helaeth ar unrhyw gynigion ar gyfer parcio i drigolion yn ogystal â’r
ymgynghoriadau statudol i fod yn gyfreithiol.

2.9.11 Pontneddfechan i'r gorllewin o Neddfechan (Castell-nedd Port Talbot)
Yn ystod penwythnos gwyliau banc mis Awst, parciodd ymwelwyr ym maes parcio'r Angel ac ar
Ffordd Pontneddfechan. Wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen, roedd y cerbydau wedi'u parcio yn
ymestyn yn raddol tua'r gorllewin. Os gellir defnyddio’r orffwysfan, mi fydd patrwm y parcio yn
parhau i fod yr un peth, ond bydd llai o rwystr ar y ffordd. Os bydd NPT yn codi tâl, bydd ymwelwyr
yn parcio ar ochr ogleddol y ffordd oherwydd ei fod yn rhad ac am ddim a byddant ond yn dechrau
defnyddio gorffwysfan NPT unwaith y byddant yn teimlo bod nifer y ceir ar hyd Heol
Pontneddfechan yn ei gwneud hi'n rhy bell i gerdded. Yn ystod cyfnodau o ddefnydd isel, bydd
gennym y sefyllfa anghyffredin lle byddai parcio am ddim yn achosi rhwystr i draffig ond os y bydd
pobl yn parcio'n glir o'r ffordd byddant yn gorfod talu. Byddai'n rhaid i'r pethau canlynol fod yn eu lle
cyn y gellid codi tâl ar ymwelwyr i ddefnyddio'r orffwysfan:
•Dylai fod cynllun parcio i drigolion ym mhrif ran Pontneddfechan
•
•

•

Byddai'n rhaid i'r Angel gael mecanwaith ar gyfer codi tâl ar ymwelwyr ond yn rhoi’r arian yn ôl
i’r rhai sy'n ymweld â'r dafarn wedyn
Byddai angen gweithredu cyfyngiadau ‘dim aros’ am 24 awr ar hyd Heol Pontneddfechan. Mae
rheol gyffredinol yn dweud nad yw pobl yn fodlon cerdded ymhellach na 400m rhwng y car a'r
atyniad. Awgrymir y dylai hyd y llinellau ar y dechrau fod tua 400m i'r gorllewin o
Bontneddfechan. Mae yna ddau dŷ heb le i barcio oddi ar y stryd ac un tŷ lle mae car wedi'i
barcio ar y ffordd i'r gorllewin o'r pentref. Efallai y bydd angen lle parcio i drigolion ar y rhain.
Byddai'n rhaid i ni weld os yw’r gorffwysfannau yn rhan o’r heol fawr fabwysiedig ac mae angen
I ni ystyried a ddylid eu cynnwys yn yr ardal lle mae cyfyngiadau parcio.
Byddai cael man parcio dros dro yng Nghwrs Golff Glyn-nedd yn weithredol yn fantais
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Byddai cyfyngiadau aros ar hyd Heol Pontneddfechan yn gwneud maes parcio parhaol neu dros
dro yn y caeau i'r de o'r ffordd yn fwy hyfyw.

2.9.12 Parth Parcio Rheoledig neu Gyfyngedig
Mae'r ardaloedd mwy gwledig ger Ystradfellte yn wahanol iawn. Fel arfer mae cyfyngiadau parcio
yn cynnwys llinellau melyn ac arwyddion. Byddai hyn yn gosod ymyrraeth weledol drwy'r amser
dim ond i reoli parcio ar rai dyddiau yn unig bob blwyddyn.
Nid oes rhaid i reoli parcio yn y lonydd i ffwrdd o Bontneddfechan olygu llinellau melyn. Mae
awdurdodau eraill wedi defnyddio "dim parcio” (neu “dim stopio”) ac eithrio mewn mannau". Ceir
enghreifftiau o amgylch Cronfeydd Dŵr Ladybower yn ardal Derbyshire Peak District neu ochr yn
ochr â The Roaches yn Swydd Stafford (a ddangosir isod).

The Roaches, Swydd Stafford

Enghraifft o arwyddion a bae marcio

Mae'n ymddangos bod y cynllun y Roaches wedi bod yn llwyddiannus, er bod un heol wrth Gronfa
Ddŵr Ladybower wedi troi yn system llinell felen.
Os yw'r ardal dan reolaeth yn rhy fach yna bydd pobl yn parcio ar y pen. Os yw'n rhy fawr, bydd yn
atal pobl rhag parcio lle nad ydynt yn achosi problemau. Mae'r diagram isod yn dangos, mewn
glas, uchafswm y problemau parcio a'r tagfeydd gwledig a brofwyd gan drigolion neu a sylwyd
gennym ni. Teimlwn fod rhai o'r problemau yn gysylltiedig yn uniongyrchol â maes parcio Cwm
Porth yn llenwi, ac os caiff ei reoli yna bydd rhai o'r problemau yn diflannu. Rhaid edrych ar y
problemau gorlif posib o feysydd parcio Gwaun Hepste a Chlun Gwyn. Yn y trafodaethau teimlai
trigolion Ystradfellte y dylai'r ardal dan reolaeth gynnwys eu pentref nhw hefyd.
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Ffigwr 6 Ardaloedd parcio cyfyngedig posibl

2.9.13 Mannu Pasio
Dylai'r cynllun atal ymwelwyr rhag parcio mewn mannau pasio. Gellid tynnu sylw at leoedd pasio
gan ddefnyddio arwyddion "Lle Pasio" fel y gwelir yn yr Alban ond hefyd weithiau'n cael eu
defnyddio yng Nghymru a Lloegr. Cwynodd y trigolion hefyd am ddifrod i’r ymylon lle mae pobl yn
ceisio mynd heibio. Soniasant yn arbennig am lorïau coed. Gellir gwneud hi’n glir bod ambell i fan
yn le i basio a gwneud yn siwr bod y ffordd yn ddigon llydan, bod y lleoliad wedi'i lofnodi a gwneud
gweddill y ffordd yn rhy gul i allu pasio. Gofynnodd y trigolion am gael dewud eu dweud wrth
benderfynu ar leoliadau a maint y mannau pasio, yn arbennig wrth gymryd i ystyrieth anghenion
amaethyddol.

Glen Lyon, Perthshire

Combs Lane, Chapel en le Frith, Derbyshire

2.9.14 Gorfodaeth
Ar hyn o bryd mae gorfodaeth yn bryder mawr i drigolion. Hyd yn ddiweddar dim ond ychydig o
linellau oedd o dan reolaeth Powys ac felly anaml y buont yn ymweld â Phontneddfechan. Rhannir
yr ardal dros dwy ardal yn ymwneud â’r heddlu. Mae gan ardal Powys a Chastell-nedd Port Talbot
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syniadau ar gyfer cyfyngiadau aros, yn cwmpasu hyd Heolydd Pontneddfechan a Dinas, o'r tu
allan i'r hen Ganolfan Groeso i'r gornel i'r dwyrain o Dinas Inn. Byddai'r cynigion presennol yn
gwneud ymweliadau gorfodi yn fwy gwerth chweil, yn enwedig pe baent yn cynnwys cynllun parcio
trigolion.
Mae yna enghreifftiau o un awdurdod yn gweithio o fewn un araill, er enghraifft, mae gorfodaeth yn
Ardal Stafford Moorlands yn cael ei reoli gan Gyngor Stoke on Trent. Mae Partneriaeth Parcio
Essex wedi'i sefydlu gyda dau gorff ar wahân sy'n gweinyddu parcio ar ran Cyngor Sir Essex a 12
Cyngor Bwrdeistref / Dinas /Cynghorau Dosbarth (gweler https://www.parkingpartnership.org/).
Gall contractwr orfodi cyfyngiadau parcio, a mae’n amlwg bod ambell un yn gweithredu mewn sawl
awdurdod ar yr un pryd.

2.9.15 Strategaeth Gyfathrebu
Ni ellir rheoli pob agwedd ar gyfathrebu gwybodaeth ymlaen llaw i ymwelwyr. Ni all Parc
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog reoli beth sy’n cael ei ddweud ar lafar, rheoli chwiliadau
cyffredinol ar y wê, gwefannau sy'n dod o dorf, llyfrau canllaw neu brofiad blaenorol. Er hynny, gall
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog reoli ei wefan a'i thaflenni ei hun a dylai ddylanwadu ar
Visit Wales a'r cyfryngau. Mae'r rhain yn cynrychioli traean o'r ffynonellau a ddefnyddiwyd gan
ymwelwyr sy’n dod am y tro cyntaf neu 20% o'r ffynonellau a ddefnyddir gan yr holl ymwelwyr. Er
y gallai hyn ymddangos yn isel, mae'n gyfran fwy na beth yw 'parcio gormodol' o gyfanswm yr
ymwelwyr (15%).

Yn yr adran gynt ar ddatblygu Penderyn, cafodd y syniad o ddyfeisio nifer o gynhyrchion parcio /
cerdded ar wahân ei ddynodi. Byddai'n rhaid i unrhyw strategaeth gyfathrebu fod yn seiliedig ar yr
egwyddor hon lle roedd gan bob rhaeadr (neu grŵp) faes parcio penodol. Dylid disgrifio pob
cyfuniad parcio / rhaeadr yn y fath fodd fel y gall ymwelwyr eu gwahanu a gweithio allan y math o
brofiad y maen nhw ei eisiau. Hefyd, mewn unrhyw orolwg cyffredinol o raeadrau, dylid hefyd gael
gwybodaeth am Aberdulais, Melincourt a Rhaeadr Henrhyd a Llwybr Cwm Gwrelych oherwydd y
gallant siwtio rhai ymwelwyr yn well.
Yn olaf, dylai gwybodaeth am gyhoeddusrwydd a theithiau cerdded gynnwys gwybodaeth am
drafnidiaeth gyhoeddus, er mai cyfyng ydyw.

2.9.16 Arwyddo
Mae tair elfen i strategaeth arwyddo. Yn gyntaf, dylai ymwelwyr gael eu tywys i'r maes parcio
perthnasol trwy arwyddion ar y briffordd. Ar ôl cyrraedd, dylent gael gwybodaeth am yr ardal,
rhaeadrau a llwybrau, ac yna'n olaf gellir eu harwain i'r rhaeadr y maent am ymweld â hi trwy
arwyddion llwybrau troed. Gellid seilio'r strategaeth ar ddarparu cynhyrchion ar wahân ond ni
ddylai atal ymwelwyr rhag dyfeisio eu llwybrau eu hunain.
Dylai strategaeth arwyddo priffyrdd geisio cadw ymwelwyr ar y prif ffyrdd cyn belled â phosibl a
chyfyngu ar y defnydd o ffyrdd trac sengl. Felly ni ddylai'r arwyddion y Rhaeadrau gyfeirio pobl ar
hyd ffordd Pontneddfechan i Ystradfellte. Oherwydd hyn byddai'n rhaid gwahanu llwybrau wedi'u
llofnodi i'r gwahanol lefydd ymhell cyn cyrraedd ardal y Rhaeadrau. O gyfeiriad Castell Nedd,
byddai'r llwybrau i mewn i brif ardal y Rhaeadrau'n cael eu rhannu ar gyffordd A465 Glyn-nedd, o
Gaerdydd yn Hirwaun ac o Aberhonddu ar gyffordd yr A4059 / Ystradfellte. Byddai angen i'r
strategaeth arwyddo priffyrdd hefyd lofnodi i annog ymwelwyr i deithio i'r dwyrain o'r Angel tuag at
Neuadd y Pentref a Chraig y Ddinas.
Roedd llawer o ymwelwyr a gyfwelwyd gennym yng Ngwaun Hepste yn hoffi'r arwyddion i
gerddwyr tuag at Lwybr y Pedair Sgwd. Roeddent yn hoffi'r rhifau lleoliad a dywedodd rhai bod
chwilio am y rhif nesaf yn ennyn diddorbeb eu plant. Gellid ymestyn y system breichiau coch i
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lwybrau eraill fel y dangosir ar y map isod gyda lliw gwahanol ar gyfer pob prif lwybr. Dylai'r prif
lwybrau gael eu cefnogi gan rwydwaith o lwybrau troed strategol eraill a ddangosir mewn gwyrdd
tywyll ar y map. Byddai breichiau arwyddion ar gyfer y llwybrau hyn yn wyrdd tywyll, y lliw
traddodiadol i arwyddion llwybr troed.
Dylai enwau cyrchfannau fod yn gyffredin i'r prif lwybrau a’r llwybrau cefnogol a hefyd yn
ymddangos ar yr holl baneli gwybodaeth. Y syniad fyddai cael rhwydwaith gyflawn yn cwmpasu
ardal y Rhaeadrau yn gyfan gydag un eithriad pwysig iawn. Yr eithriad yw na ddylai unrhyw lwybr
groesi'r Afon Hepste yn Sgwd yr Eira gan y byddai'r llwybr yn beryglus iawn pan fydd yr afon yn
ysbeidiol neu'r creigiau yn rhewllyd.

Figure 7 Llwybrau posib posibl

Er mai ychydig o broblemau sydd gan y rhan fwyaf wrth ddod o hyd i'r ffordd i'r rhaeadrau ac oddi
yno, ar adegau mae pobl yn mynd ar goll. Problem strategol gyffredin yw bod ymwelwyr yn
dechrau taith gerdded o, dyweder, Cwm Porth, yn cerdded i'r rhaeadr ac yn lle dychwelyd y ffordd
y daethon nhw, mae nhw’n cario ymlaen i Bontneddfechan trwy gamgymeriad. Rydym wedi arsylwi
hyn ac mae gan drigolion nifer o storïau yn adrodd yr un peth. Efallai y bydd llwybrau lliw yn
rhybuddio pobl o’u camgymeriad ond nid o reidrwydd.
Cefnogwyd y syniad o ddefnyddio codau lliw i’r teithiau allweddol gan drigolion. Un broblem enfawr
yw gorfod cludo pobl sy'n mynd ar goll yn ôl i'w ceir. Gallai bws gwennol ddarparu'r daith yn ôl, ond
ni fyddai'n rhedeg am y rhan fwyaf o'r flwyddyn neu ar ddiwedd y dydd. Dull syml o ddarparu taith
yn ôl fyddai darparu rhifau ffôn tacsi ar baneli gwybodaeth. Yn ogystal, mae rhai ymwelwyr yn
drysu rhwng meysydd parcio Cwm Porth a Gwaun Hepste. Gallai llwybr troed uniongyrchol rhwng
y ddau helpu yma.
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2.9.17 Modd Arall o Deithio – Bws
Byddai pwysau parcio yn cael ei leihau pe bai ymwelwyr yn dewis modd arall o deithio. Y dulliau
trafnidiaeth gwahanol a ddewisiwyd gan y rhai a gyfwelwyd i gyrraedd y Rhaeadrau oedd
trafnidiaeth gyhoeddus a beicio. Roedd pump o bobl wedi defnyddio bws X55, dau ohonyn nhw
wedi ei ddefnyddio ar y cyd â'r trên o Lundain.
Ar adeg yr arolygon, roedd dau wasanaeth yn gwasanaethu'r ardal ac un yn pasio gerllaw. Roedd
yr X55 yn rhedeg rhwng Castell Nedd a Min yr Awel (Neuadd Bentref Pontneddfechan) gyda dau
wasanaeth ar ddydd Sul a gwyliau banc, roedd y 9 yn rhedeg rhwng Glynhafod (ger Aberdâr) a
Phenderyn, a'r 8 yn rhedeg rhwng Glynhafod a Morfa Glas (ger Glyn-nedd) ond nid oedd y naill
na'r llall yn rhedeg ar ddydd Sul neu ar wyliau banc. Bellach mae'r X55 yn rhedeg i Bont Walby,
ond eto nid ar ddydd Sul neu ar wyliau banc. Yn effeithiol, mae hyn yn golygu nad oes unrhyw
wasanaethau bysiau i'r ardal ar y diwrnodau pan mae’n eithriadol o brysur. Mae yna lwybr i
geffylau o Bont Walby i Bontneddfechan. Dim ond 1.6km ydyw o derfynell y bysiau i ganol
Pontneddfechan, ond mae'r bont droed dros Afon Mellte tua 500m i'r dwyrain o'r Angel, gan wneud
y daith yn hirach nag sy'n angenrheidiol.

2.9.18 Modd Arall o Deithio - Bws Gwennol
Gofynnwyd i ymwelwyr a fyddent yn defnyddio bws gwennol neu dull parcio a theithio i'w galluogi i
gyrraedd yr ardal neu i wneud un daith gron yn hytrach na mynd i un man ac yna’n cerdded yn ôl.
Roedd yr ymateb i barcio a theithio yn siomedig. Cyn meddwl am fynd ar fws, byddai’n rhaid cael
amserlen rheolaidd yn ôl 21%, pris da (13%) ac os oedd mynd ar fws yn gwneud ymweld â'r
rhaeadrau yn haws byddai 13% yn ystyried teithio ar fws. Daw'r nifer fwyaf o ymwelwyr o
Aberhonddu neu o gôd post Caerdydd, gyda rhif llai o gyfeiriad Castell-nedd. Byddai'n anodd rhoi
gwasanaeth rheolaidd i’r dair ardal. Efallai y byddai'n bosib dargyfeirio bws T4 Caerdydd / Merthyr
- Y Drenewydd i redeg trwy Penderyn ond dim ond pedair gwaith y dydd ar ddydd Sul yn ystod yr
haf mae’n rhedeg – dim yn ddigon aml.
Denodd bws gwennol fwy o ddiddordeb gyda 43% yn dweud y byddent yn ei ddefnyddio, gyda
11% yn dweud efallai. Pan ofynnwyd iddynt beth yr hoffent ei wneud ar ôl cyrraedd, roedd yr
ymwelwyr yn fwy ansicr, o bosib oherwydd bod eu hymwybyddiaeth gyffredinol o'r ardal yn isel.
Mae ffigwr 8 yn dangos y llwybrau y byddai’r darpar ddefnyddwyr yn hoffi eu cerdded, a bod y
teithiau cerdded hynny yn cael eu trosglwyddo i lwybr bysiau.
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Ffigur 8 Llinellau dymuniad

Y pwyntiau allweddol yw:
• Mae trafodaeth flaenorol yn golygu y gellid trosglwyddo'r gorlif yng Nghwm Porth i Waun Hepste.
Dylai'r llwybr wedyn redeg trwy Ystradfellte
• Mae'n bwysig y byddai'r bws yn gwasanaethu Neuadd y Pentref a Chraig y Ddinas felly byddai'n
rhaid iddo droi o gwmpas gyda theithwyr ar y bws ger yr Angel
• Ystyrir bod Clun Gwyn yn bwysig. Gellid defnyddio bws gwennol i leihau pwysau parcio yma.
• Dylai'r bws hefyd wasanaethu Penderyn.
• Byddai bws yn gweithredu'n fwy effeithlon pe bai gan bobl le i aros yn Neuadd Bentref Gwaun
Hepste a Phontneddfechan. Mewn geiriau eraill, dylai caffi Neuadd y Pentref weithredu drwy gydol
y gwasanaeth bws a bod lle i gael diodydd a byrbrydau yn gweithredu yng Ngwaun Hepste.
• Byddai angen marchnata’n helaeth cyn gweld gwahaniaeth mewn teithio a pharcio.
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2.9.19 Modd Arall o Deithio – Mynd ar Feic
Roedd y beicwyr a gyfwelwyd gennym ar daith hirach yn hytrach na bwriadu ymweld â'r
Rhaeadrau. Mae tair llwybr beicio yn gwasanaethu ardal y Rhaeadrau sy'n dilyn, yn fras, y
llwybrau bws gwasanaeth. Mae Llwybr Beicio Bae Abertawe yn defnyddio Ffordd Pontneddfehan,
mae'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn dilyn hen linell yr A645 trwy'r Rhigos ac mae llwybr ar
hyd yr hen dramffordd rhwng Hirwaun a Phenderyn.
Does dim un o'r llwybrau yn darparu llwybr diogel parhaus a chyflawn rhwng yr ardaloedd y mae
pobl yn byw ac ardal y Rhaeadrau, ac nid oes unrhyw fantais (fel cyrraedd yn agosach at y
rhaeadrau) dros yrru. Yn ôl pob tebyg oherwydd roedd afon yn croesi Sgwd yr Eira, a mae llwybyr
ceffylau yn mynd iddo o Bontneddfechan, ond fel llwybr beicio, byddai'r llwybr ceffylau yn cael ei
ddisgrifio ar yr ochr orau yn "heriol".
Yn y tymor byr, mae'n debyg na allwn ddarparu ateb llawn. Fodd bynnag, yn y tymor hwy, gellid
ymestyn y llwybr o Hirwaun i Benderyn i'r pentref. Gellid dynodi'r llwybr i Sgwd yr Eira o Benderyn
fel llwybr ceffyl neu gellid adeiladu llwybrau drwy'r goedwig o Waun Hepste, ond mae'r rhain y tu
allan i gwmpas yr adroddiad hwn.

2.9.20 Diogelwch ar y ffyrdd
Nid yw ardal y Rhaeadrau yn beryglus o ran damweiniau priffyrdd sy'n arwain at anafiadau. Fodd
bynnag, soniwyd am yrwyr yn mynd yn rhy gyflym yn y ddau sesiwn ymgynghori cychwynnol.
Nododd trigolion Pontneddfechan yr anhawster i blant wrth groesi Heol Pontneddfechan ychydig i'r
dwyrain o bont Neddfechan lle mae'r llwybr troed yn newid o un ochr i’r llall a ble mae bwlch hefyd.
Maent hefyd wedi nodi'r peryglon i gerddwyr sy'n parcio eu ceir ar ochr ddeheuol ymyl Heol
Pontneddfechan. Mae'r broblem olaf yn parhau gyda'r orffwysfan newydd. Soniodd un trigolyn
mewn sesiwn ymgynghori terfynol am draffig yn teithio’n gyflym ar hyd Ffordd y Plwyf (Angel i
Ffordd y Cymoedd) a'r posibilrwydd o ddamwain wrth i gerddwyr adael Llwybr Elidir. Yn yr
ymgynghoriad terfynol bu trigolion yn sôn am y peryglon a achosir gan y bryn a’r corneli siarp ar
Ffordd Ystradfellte. Gwnaeth ein syrfewyr sylwadau ar ddryswch cerbydau / cerddwyr o amgylch yr
Angel ar Ddydd Sul Gwyl y Banc. Ers hynny mae Caffi Sgwd Gwladys a'r byncws wedi agor ac
mae ymwelwyr yn croesi yma tuag at y llwybr troed ar ochr ogleddol Heol Pontneddfechan.
Mae'r llwybr troed ar ochr ogleddol Heol Pontneddfechan yn is-safonol. Mae'r rhan ar bont
Neddfechan yn 1.4m o lêd ac ychydig i'r dwyrain o faes parcio'r Angel mae’n 1.6m o lêd. I’r
gorllewin o'r fynedfa’r Angel, mae parcio ar y palmant yn golygu bod y palmant yn mynd yn fwy cul.
Yn ystod amseroedd prysur, mae cerddwyr yn cerdded ar yr heol yng nghanol y ceir.

Heol Pontneddfechan i'r dwyrain o Neddfechan yn
dangos y bwlch lle mae'r llwybr troed yn newid o un
ochr i’r llall
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Mae gwelededd yn dda i bobl sy'n croesi'r ffordd o'r gogledd i'r de. Mae'r gornel yn y ffordd ar hyn
o bryd yn golygu bod gwelededd y rhai sy'n croesi yn y cyfeiriad arall yn is safonol. Byddai
gwelededd hefyd ar yr isafswm absoliwt ar ffordd 30mya ar gyfer unrhyw fynediad i'r caeau i'r de
o'r ffordd pe bai angen parcio yno dros dro.
Byddai datrys y materion hyn yn gwella profiad yr ymwelydd er nad oes problem "damwain" i'w
datrys. Dylid cael cynllun ar gyfer yr ardal o gwmpas pen dwyreiniol gorffwysfan Castell-nedd Port
Talbot, y mynediad i Sgwd Gwladys, y fynedfa i'r Angel, yr ardal doiledau a phont Neddfechan i:
Ehangu'r llwybr troed presennol tua'r gogledd i 2.0m lle bo modd
• Cau'r bwlch yn y llwybr troed i'r dwyrain o bont Neddfechan
• Darparu cyrbau sydd wedi'u gollwng gyda marciau cyffyrddol ar draws Ffordd Pontneddfechan i'r
dwyrain o'r Neddfechan, ar hyd yr hen ffordd wrth ymyl y toiledau ac ar draws Heol
Pontneddfechan wrth Sgwd Gwladys. Gallai mynedfa maes parcio’r Angel gael llwybr troed
parhaus ar ei draws.
• Cynnwys mesurau i wella gwelededd o gyfeiriad Sgwd Gwladys
• Cynnwys mesurau i arafu traffig
• Gweithredu cyfyngiad cyflymder o 20mya.
Un posibiliad a awgrymwyd gan ein syrfewyr oedd rhannu yr arwyneb rhwng yr Angel a'r toiledau.
Teimlai'r trigolion y dylai'r arwyneb a rennir barhau i ddweud "ffordd" i gerddwyr. Gallai'r parth a
rennir gynnwys diwedd Llwybr Elidir. Mae cynhyrchu cynllun gwirioneddol y tu allan i gwmpas y
prosiect hwn. Mae'r Heddlu wedi awgrymu y dylai fod 24 awr "dim aros" ar hyd ochr ogleddol Heol
Pontneddfechan rhwng yr Angel a dechrau'r orffwysfan newydd. Byddai hyn yn help i gael
mynediad i unrhyw faes parcio parhaol neu dros dro yn y caeau i'r de-ddwyrain o'r ffordd. Dangosir
cynllun posib isod yn ffigwr 10.Byddai'r bwrdd de-orllewinol yn ffurfio dechreuad ar y parth 20mya
gyda'r chicane ar Ffordd Ystradfellte a phont yr afon yng Nghraig y Ddinas yn ffurfio'r ffiniau eraill.
Dangosir y parth 20mya yn ffigwr 4.

Ffigwr 10. Tawelu Traffig Ardal yr Angel.
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2.9.21 Datblygiad Cymunedol ac Economaidd
Nid yw ardal Gwlad y Sgydau yn derbyn llawer o incwm o’r nifer o ymwelwyr (cyf astudiaeth NPT).
Ar yr un pryd, mae’r cyfleusterau yn yr ardal wedi lleihau, yn enwedig y rhai a fyddai o fudd i
drigolion lleol, yn darparu pwyntiau cyfarfod anffurfiol a rhoi ffocws ar wybodaeth gymunedol leol,
ac yn cefnogi cydlyniad cymunedol fel siop y pentref neu giât yr ysgol. Mae’r chwant i fynd i'r afael
â'r naill neu'r llall o'r materion hyn yn ymddangos yn isel, yn enwedig, ond nid yn unig, ym
Mhontneddfechan.
Byddai cefnogaeth i'r gymuned ac adfywiad economaidd i’r ardal yn galluogi busnesau pellach i
ddatblygu, busnesau presennol i ffynnu, mwy o 'gystadleuaeth' i godi safonau a dyheadau, ac i
drigolion lleol i elwa yn hytrach na dioddef o achos y mewnlifiadau o ymwelwyr.
Mae na le, er enghraifft, i annog datblygiad neuadd y pentref a allai yn ei dro gynhyrchu incwm i'r
gymuned ac i unigolion. Mae na le i ddatblygu’r caffi ar ddydd Sadwrn ac ar ddydd Sul, ac mae yna
botensial i gyflwyno cyfleusterau a gweithgareddau ychwanegol i ddenu pobl leol ac ymwelwyr.
Syniad / mater arall a gyflwynwyd yn yr ymgynghoriad cyntaf ym Mhontneddfechan oedd yr angen
am siop (naill ai fel busnes preifat neu fenter gymunedol). Roedd un cyfranogwr wedi edrych o
gwmpas am safle ond ymddengys nad oes unrhyw beth amlwg ar gael yn y pentref.
Gallwn gyferbynnu'r rhain gyda phentref pot mêl yn y Peak District lle mae grŵp o henoed o’r
eglwys wedi adnewyddu eu heglwys fel ei bod bellach yn darparu cynhadledd, arddangosfa a
chanolfan gweithgareddau awyr agored yn ogystal â bod yn eglwys. Ar wahân, yn yr un pentref,
mae trigolion yn dweud hanes y siop bentref sy'n gwasanaethu anghenion trigolion ac ymwelwyr
ac sy'n aros ar agor tan 7yh, i alluogi unigolion i brynu cynhwysion i wneud pryd bwyd gyda’r nôs
ar ôl gwaith neu ddiwrnod allan. Yn agosach at y Rhaeadrau, mae Tal-y-bont ar Wysg yn cynnig
siop a chaffi bach, hysbysfyrddau mewn llochesi bws a chawodydd sy'n cael eu gweithredu gan
ddarnau o arian yn neuadd y pentref.
Mae datblygiad cymunedol y tu allan i gwmpas y prosiect hwn ond mae'n ymddangos ei fod yn
bwysig wrth helpu'r trigolion i gael budd economaidd oddi wrth ymwelwyr i'r ardal
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3 Argymhellion
3.1 Strategaethau
Y strategaeth sylfaenol yw i:
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Annog ymwelwyr i ymweld â mannau eraill o dan bwysau llai gyda phrofiad ymwelwyr
gwahanol ond yr un mor dda
Annog ymwelwyr i ffwrdd o Ystradfellte -Pontneddfechan trwy ddatblygu Penderyn
Rheoli rhywfaint o’r parcio anffurfiol wrth roi ffocws ar fynediad i ardal y Rhaeadrau ar
Bontneddfechan (ond annog y defnydd o Graig y Ddinas a Neuadd y Pentref), Gwaun Hepste
(gydag orlif i Ystradfellte) a Phenderyn.
Defnyddio meysydd parcio dros dro i ddarparu ar gyfer cerbydau ychwanegol ar adegau brig.
Yn ddelfrydol, dylent fod yn gysylltiedig â pharcio parhaol felly yn gweithredu fel gorlif.
Rheoli parcio yng Nghlun Gwyn
Newid rheoli maes parcio Cwm Porth trwy ganolbwyntio ar ddarparwyr gweithgaredd (ac
ymwelwyr wedi bwcio o flaen llaw) a deiliaid bathodynnau yng Nghwm Porth gydag ymwelwyr
cyffredinol yn cael eu hannog i ddefnyddio Gwaun Hepste yn lle hynny
Rheoli parcio amhriodol ym Mhontneddfechan gyda chynllun parcio i drigolion ac yn Nghlun
Gwyn, Cwm Porth, Gwaun Hepste ac Ystradfellte gydag ardal parcio dan reolaeth. Fel rhan o
gynllun parcio i drigolion, cyflwyno taliadau ar gyfer meysydd parcio Craig y Ddinas a Neuadd y
Pentref.
Darparu ardal parcio newydd ym Mhenderyn a chynyddu maint Gwaun Hepste
Defnyddio marchnata ac arwyddion i gysylltu y dair atyniad allweddol (Llwybr y Pedair Sgwd,
Swgd yr Eira a Sgwd Gwladys) i faes parcio penodol
Dyfeisio strategaeth arwyddo i annog pobl tuag at y tri phwynt mynediad allweddol ac i ffwrdd o
ffordd Pontneddfechan i Ystradfellte
Unwaith y bydd ymwelwyr wedi cyrraedd y tri phwynt mynediad allweddol, rhowch wybodaeth
da a chlir iddynt rhwng y meysydd parcio a'r rhaeadrau allweddol
Gwneud ymchwil i fws gwennol i redeg rhwng Neuadd Bentref Pontneddfechan a Phenderyn.
Dyfeisio sefydliad cymunedol i reoli incwm o’r maes parcio a chymhorthdal parcio trigolion
posibl a / neu fuddion cymunedol eraill.
Cynnal deialog rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdodau Lleol, rhanddeiliaid eraill
a'r trigolion gan ddefnyddio grŵp cyfeirio yn seiliedig ar y grŵp a ffurfiwyd i drafod materion
parcio’r Rhaeadrau.

3.2 Cynigion Manwl
3.2.1 Strategaeth Farchnata
Dylai gwêfan a chyhoeddiadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog:
• Fod yn glir ynghylch sut i gyrraedd y rhaeadrau a hyd y teithiau cerdded dan sylw
• Cynnig dewisiadau eraill sydd â theithiau cerdded byrrach neu brofiad gwahanol hyd yn oed os
ydynt, mewn rhai achosion, fel Aberdulais, y tu allan i'r Parc Cenedlaethol
• Hyrwyddo’r syniad o ddefnyddio Penderyn fel y man cychwyn gorau ar gyfer Sgwd yr Eira
Dylai Awdurdod y Parc Cenedlaethol geisio cael gwefannau eraill i newid eu mannau cychwyn a
argymhellir o Gwm Porth i Gwaun Hepste
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3.2. Datblygu Penderyn fel man cychwyn arall ar gyfer y daith gerdded i Sgwd yr
Eira.

Ffigwr 11 Argymhellion ar gyfer Penderyn

Bydd angen
•
•
•

•
•
•
•
•

Maes parcio (fel y darperir gan Rhondda Cynon Taf) ar y triongl o dir ychydig i'r de o gyffordd
Gwesty'r Lamb.
Gwybodaeth / byrddau dehongli yn y maes parcio arfaethedig a therfynfa bysiau / llwybrau
troed a hefyd ar y gyffordd llwybr troed / llwybr ceffylau yn union i'r de o Sgwd yr Eira
Arwyddion cerddwyr / llwybrau troed rhwng y distyllfa drwy'r maes parcio a therfynfa bysiau i
Sgwd yr Eira. Yn ogystal, dylid cofnodi’r llwybr ceffylau rhwng Penderyn a Phontneddfechan
(gweler yn ddiweddarach)
Arwyddo priffyrdd yn cyfeirio ymwelwyr at Benderyn
Dylid gwneud ymchwil ymhellach i lefydd parcio amgen yn enwedig yn yr ardal ar ddiwedd y
llwybr
Ymchwilio i le i droi i’r bws gwennol posibl. Gallai'r daith gynnwys y distyllfa.
Dylid monitro'r defnydd o'r maes parcio arfaethedig
Gwella llwybr troed i Sgwd yr Eira i ddigymod â’r cerddwyr ychwanegol a ragwelir

3.2.3 Datblygu Gwaun Hepste fel Maes Parcio Llwybr y Pedair Sgwd
Dylai'r maes parcio presennol gael ei ehangu a'i ymestyn i'r hen chwarel. Dylid darparu toiledau,
llety rheidwaid, gofod ar gyfer caffi posibl neu giosg lluniaeth a man troi bws. Byddai trydan a llinell
ffôn yn galluogi taliadau â chardiau am barcio. Pan fydd y newidiadau i Gwaun Hepste wedi'u
cwblhau, dylid cadw Cwm Porth ar gyfer darparwyr gweithgaredd a phobl sy'n wedi archebu o
flaen llaw. Mae'r enw'n bwysig. Er y byddai ymwelwyr yn dod o hyd i faes parcio o'r enw Maes
Parcio Llwybr y Pedair Sgwd yn haws, roedd y trigolion yn teimlo y dylai'r maes parcio gael ei enwi
ar ôl y lle. Felly, yr enw a argymhellir yw "Gwaun Hepste Maes Parcio Llwybr y Pedair Sgwd".

3.2.4 Defnyddio meysydd parcio dros dro i ddarparu ar gyfer cerbydau ychwanegol
ar adegau brig
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Trafodwch y ddau safle ym Mhorth yr Ogof yn fwy manwl gyda'r tirfeddiannwr
•
•
•

Parhau i ddefnyddio'r safle yng Nghlun Gwyn a gweithio gyda'r tirfeddianwyr
Cadw’r safle mawr yn Ystrafellte wrth gefn
Gadewch i'r ffermwr yng Nghwm Porth ddarparu parcio os y dymunir.

3.2.5 Parcio rheoli yng Nghlun Gwyn
•
•

•

Dylid adeiladu mannau parcio arwynebol newydd o gwmpas y grid gwartheg. Dylai fod yn bosib
cael wyth lle i barcio i’r de o'r grid a phedwar i'r gogledd ohoni.
Dylid caledu yr ymylau i'r de o’r fynedfa i’r bync yng Nghlun Gwyn am ddigon o bellter i
ddarparu ar gyfer tua naw o geir ar yr ochr ddwyreiniol a 13 i’r gorllewin. Dylid ysgogi parcio i'r
de ohono trwy osod clogfeini ar yr ymylon neu eu tyfu.
Dylid ymchwilio i daliad am barcio

3.2.6 Newid rheoli meysydd parcio Cwm Porth a Chraig y Ddinas
•
•
•
•

Canolbwyntio y darparwyr gweithgareddau (ac ymwelwyr wedi bwcio o flaen llaw) yng Nghraig
y Ddinas a Chwm Porth
Annog ymwelwyr cyffredinol i ddefnyddio Neuadd y Pentref / Angel a Gwaun Hepste yn lle
hynny.
Dyfeisio system ar gyfer rheoli mynediad i Graig y Ddinas neu gadw'r giât yn agored a gosod
system orfodi.
Sefydlu system archebu a allai hefyd roi tocynnau tymor wythnosol (neu hwy) ar gyfer pob
maes parcio talu.

3.2.7 Rheoli parcio gan ddefnyddio systemau talu gwahanol
•
•

•
•

Dylid ymchwilio i daliadau â chardiau wrth dalu am barcio lle mae cysylltiad pŵer a ffôn ar gael
Dylid ymchwilio i docyn tymor cyn-dâl wedi'i anelu at bobl ar eu gwyliau. Mae'r cysyniad hwn yn
hawdd tra bo'r meysydd parcio yn eiddo i'r cyhoedd neu'n cael eu gweithredu gan y cyhoedd.
Pan mae’r parcio gorlifo yn digwydd ar dir y ffermwr, a hwnnw yn cymryd tâl, gall problemau
ymddangos lle mae’r ymwelydd wedi prynu tocyn tymor, yn methu dod o hyd i le mewn maes
parcio cyhoeddus ac yna’n gorfod talu'n ychwanegol i barcio mewn maes parcio gorlif. Efallai y
bydd yn rhaid i ffermwyr gytuno i dderbyn y tocyn tymor cyn i'r syniad hwn weithio.
Lle mae caffi yn y maes parcio (falle yng Ngwaun Hepste ac o bosib yn neuadd y pentref) dylai
fod cyfnod byr am ddim i alluogi’r rhai sy’n pasio heibio i brynu lluniaeth
Dylid cynnig disgownt am gyfnodau byr yng Nghlun Gwyn os bod rhaid talu yma.

3.2.8 Rheoli parcio amhriodol ym Mhontneddfechan gyda chynllun parcio i drigolion
•
•
•
•

Ymchwilio i weld a oes unrhyw ddulliau i roi cymhorthdal i drwyddedau parcio i drigolion.
Ymgymryd ag ymgynghoriad neu astudiaeth bellach i benderfynu ble mae pen draw man
parcio i drigolion. Efallai na fydd angen ym Min yr Awel.
Fel rhan o gynllun parcio i drigolion, cyflwynwch daliadau i feysydd parcio Craig y Ddinas a
Neuadd y Pentref
Monitro parcio ym Mhontneddfechan ac ystyried ymestyn yr ardal â thâl i gynnwys gorffwysfan
newydd Castell-nedd Port Talbot a maes parcio'r Angel gyda llinellau melyn ychwanegol i
reoli'r parcio am ddim tuag at Glyn-nedd. Os gwneir hynny, efallai bydd angen cyfyngiadau
ychwanegol neu baeau i drigolion yn unig ar hyd Dinas Road. Os bydd y gorlifo yn parhau,
gellir defnyddio’r 36 - 40 o leoedd a gynigwyd gan Glwb Golff Glyn-nedd
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3.2.9 Rheoli parcio amhriodol o gwmpas Clun Gwyn, Cwm Porth a Gwaun Hepste
gydag Ardal Barcio Rhestredig.
•
•
•

•
•

Dylai'r gorchymyn nodi "dim parcio ar unrhyw adeg ac eithrio mewn mannau wedi’u marcio 1
Mai - 30 Medi."
Dylai’r rhwystrau yng Nghlun Gwyn redeg o ben deheuol Comin y Rhos i'r ardal fach ychydig i'r
de o'r Siop
Dylai’r rhwystrau yng Ngwaun Hepste fod o'r gyffordd ym Maes Porth i'r gyffordd rhwng lôn
Cwm Porth a lôn Penderyn - Ystradfellte. Dylai hefyd redeg o ychydig i'r de-orllewin o gyffordd
Maes Porth i ben ogleddol pentref Ystradfellte ac oddi yno i derfynau'r goedwigaeth i'r de o
Gwaun Hepste. Dylid cynnwys tua 100m o'r lôn gefn i Ystradfellte o Gwaun Hepste.
Dylid marcio mannau pasio gydag arwyddion "pasio" a chael eu lledaenu yn ddigonol i atal
difrod i'r ymyl. Dylai preswylwyr fod yn rhan o'r broses o ddynodi'r mannau pasio.
Dylid monitro'r cynllun.

3.2.10 Dyfeisio strategaeth arwyddo i annog pobl tuag at y tri phwynt mynediad
allweddol ac i ffwrdd o’r ffordd o Bontneddfechan i Ystradfellte
•
•

•
•

Dylid rhoi arwyddion i’r “Rhaeadrau” ar yr A465 sy'n arwain at Glyn-nedd a Hirwaun a'r A4059
yn arwain at ei chyffordd â'r lôn i Ystradfellte
hynny ymlaen, dylai'r arwyddion ddweud "Rhaeadrau Llwybr y Pedair Sgwd", "Rhaeadrau
Sgwd yr Eira", "Rhaeadrau Pontneddfechan" a "Rhaeadrau Henrhyd" fel sy'n briodol.Ar ôl
cyrraedd Pontneddfechan, bydd arwyddion pellach yn cyfeirio pobl at Neuadd y Pentref a
Chraig y Ddinas.
Dim ond mannau lleol y dylid eu nodi ar hyd ffordd Pontneddfechan i Ystradfellte. Byddai'r prif
lwybrau yn osgoi lôn Cwm Porth.
Dylai strategaeth arwyddo’r Rhaeadrau gynnwys Aberdulais a Rhaeadrau Cwrt Melin

Crynhoir y cynigion yn ffigwr 12 isod.
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Ffigwr 12 Strategaeth arwyddo priffyrdd

3.2.11 Darparu gwybodaeth lwybrau troed da a chlir
•

•
•
•
•

Dylai'r rhwydwaith llwybrau troed gael eu hail arwyddo. Dylid llofnodi'r llwybrau i’r Rhaeadrau
rhwng y meysydd parcio a'r rhaeadrau allweddol, gan ddefnyddio'r breichiau lliw i ymestyn y
cynllun a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer Llwybr y Pedair Sgwd. Dylid cynnwys llwybrau troed
strategol eraill yn y cynllun, ond dylid eu llofnodi gan ddefnyddio'r gwyrdd tywyll safonol.
Dylai arwyddion gynnwys enwau lleoedd yn ogystal ag enw'r llwybr.
Dylai'r lliwiau, enwau llwybrau ac enw’r lle gael eu hailadrodd ar unrhyw baneli gwybodaeth.
Fel rheol, mae arwyddion gwledig i gerddwyr yn berthnasol i lwybrau troed yn unig. Dylid
cynnwys hyd y priffyrdd sy'n angenrheidiol ar gyfer cwblhau unrhyw lwybr.
Ymchwilio i ffyrdd mwy dyfeisgar o gyflwyno mapiau, fel fersiwn wledig o'r cysyniad 'Legible
City', lle mae brig y map yn dangos y cyfeiriad sy'n cael ei wynebu.
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Ffigwr 13 "Legible Countryside" wedi'i gyfeirio tuag
at gyfeiriad teithio gydag hyd y cerddediad. “Mock
up” i faes parcio Craig y Ddinas. Byddai un ar
raddfa fwy yn agos ato.

3.2.12 Ymchwilio i fws gwennol sy'n rhedeg rhwng Neuadd Bentref Pontneddfechan a
Phenderyn
3.2.13 Gwneud gwelliannau i'r amgylchedd i gerddwyr o amgylch yr Angel a hen ganolfan
Pontneddfechan
•
•
•

Gwella'r pwynt lle mae cerddwyr yn croesi Heol Pontneddfechan yn agos at ddiwedd y Stryd
Fawr. Mae angen gwneud cynnig pendant - mae angen ymweld â’r safle eto
Gwella lle y byddai cerddwyr yn croesi rhwng gorffwysfa newydd Castell-nedd Port Talbot ac
ochr ogleddol Heol Pontneddfechan
Ehangu llwybrau troed a chodi lefel yr heol rhwng yr Angel a'r toiledau.

3.2.14 Ymchwilio i fudiad cymunedol i oruchwylio ffyrdd o symud budd economaidd oddi
wrth ymwelwyr i’r trigolion lleol.
Byddai buddsoddi mewn datblygu cymunedol yn galluogi trigolion lleol i adennill a gwella eu
synnwyr o gysylltiad a pherthyn. Byddai hefyd yn creu ymdeimlad o falchder, a fyddai'n gwneud y
pentrefi'n ardaloedd mwy dymunol i fyw. Efallai y bydd angen strategaeth datblygu cymunedol
arnoch.
3.2.15 Sefydlu Grŵp Cyfeirio i gynnal cysylltiadau â thrigolion.
Adeiladodd y prosiect hwn berthynas dda rhwng trigolion lleol ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol a
dangosodd bod rhai trigolion wedi gwerthfawrogi’r cyfle i ddod o hyd i syniadau ac atebion er mwyn
datrys y problemau parcio. Dylid sefydlu grŵp i barhau i edrych ar faterion sy'n ymwneud â Gwlad
y Sgydau. Gallai fod yn rhan o'r grŵp datblygu cymunedol a gynigir yn 3.2.14 neu fod yn grŵp
annibynnol.
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3.3 Syniadau cyflym
•
•
•
•
•

Rheoli sbwriel a thipio sbwriel - dylid gwagio'r biniau, yn arbennig cyn penwythnosau haf a
gwyliau banc
Seddi - dylid darparu mwy o seddi ar hyd y llwybrau. Dywedodd 5% mai diffyg seddau oedd yr
agwedd waethaf o'u hymweliad
Dylid arddangos rhifau ffôn cwmniau tacsi ar hysbysfwrdd yn Neuadd Bentref
Pontneddfechan, Craig y Ddinas, Clun Gwyn, Cwm Porth, Gwaun Hepste ac Ystradfellte.
Gwella gwybodaeth ar gyffyrdd llwybrau ar bob ochr o Sgwd yr Eira, a chael arwyddion clir
wrth adael yr afon i ddweud i ble mae'r llwybrau'n mynd.
Darparu arwyddion yn ardal yr Angel sy'n cyfeirio pobl at feysydd parcio Craig y Ddinas a
Neuadd y Pentref

Gwelwyd sbwriel a bin orlawn wrth ymyl Neuadd
Bentref Pontneddfechan dros fis Aws ar Ŵyl y
banc 2018
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3.4 Amserlen

Ffigur 14. Rhaglen dros dro

Adroddiad Terfynol Awst 2018

Tudalen 40

Transport Initiatives

