
             
Teithio i Neuadd y Gwendraeth, Dre-fach, Llanelli, a pharcio yno 

Mae lleoedd parcio yn gyfyngedig yn Neuadd y Gwendraeth, felly gofynnwn i chi ystyried eich opsiynau o ran teithio 

i'r neuadd.  Rydym wedi rhoi Cynllun Eco-deithio ar waith, sef y ffordd a argymhellir gan y Llywodraeth o ehangu 

dewisiadau teithio, hyrwyddo dewisiadau teithio mwy cynaliadwy a lleihau teithiau car gan un person yn unig.  

Gallwch weld copi o'r Cynllun drwy glicio ar y ddolen gyswllt isod. 

Dolen i'r wefan ………………………… 

Rydym yn eich annog i ystyried yr opsiynau canlynol fel trefniadau teithio eraill -  

Rhannu ceir 

Mae rhannu ceir yn rhoi llawer o fuddion e.e. lleihau'r galw am leoedd parcio, cynaliadwyedd, arbedion ariannol, 

iechyd a llesiant, cyfathrebu ag eraill, gwella'r ansawdd aer a'r amgylchedd.  Os ydych yn mynd i'r neuadd yn 

rheolaidd gyda'r un grŵp o bobl, beth am ofyn iddynt a hoffent rannu car?   

Cysylltiadau bysiau 

Mae Neuadd y Gwendraeth yn daith bum munud ar droed o sgwâr Dre-fach lle mae nifer o lwybrau bysiau ar gael.  

Mae'r ddolen gyswllt isod yn dangos yr amserlenni ar gyfer y safle bws hwn - Llwybrau 129, 164 ac 166.   

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/teithio-ffyrdd-a-pharcio/gwasanaethau-

bws/amserlenni-bysiau 

Cysylltiadau rheilffyrdd  

Gellir cyrraedd Neuadd y Gwendraeth mewn 20 munud mewn tacsi o Orsaf Drenau Caerfyrddin ac mewn oddeutu 

30 munud o Orsaf Drenau Llanelli mewn car.     

Hurio coetsis  

Gall ymwelwyr gyrraedd mewn coets breifat gan leihau nifer y ceir. Mae gennym safle bws mawr y tu blaen i'r neuadd 
er mwyn i goetsis ollwng a chasglu ymwelwyr.    

 

OPSIYNAU PARCIO 

Os ydych yn cyrraedd mewn car, dylech nodi bod y lleoedd parcio'n gyfyngedig ar y safle gydag oddeutu 16 lle y tu 

cefn i'r neuadd (gan gynnwys 2 le i bobl anabl).  Gall ymwelwyr hefyd barcio ar hyd y ffordd fynediad ac yn y safle 

bws mawr y tu blaen i'r neuadd.     

Mae ardal fawr ar gael ar gyfer parcio ar safle'r hen ysgol gyferbyn â'r neuadd.  Fodd bynnag, nid oes arwyddion ar 

gyfer y mynediad ac mae diffyg gwelededd yn y nos.  Felly, gofynnwn i chi fod yn ofalus.  Gallwch gyrraedd yr ardal 

hon drwy ddilyn y map ar gefn y cyfarwyddiadau hyn. 

PEIDIWCH â pharcio o fewn yr ardaloedd canlynol (gweler y map o'r ardaloedd hyn ar y cefn): 

• Wrth y gyffordd â'r ardal breswyl gyferbyn â'r safle bws 

• O flaen tramwyfeydd a ffyrdd mynediad i eiddo preifat 

• Ar unrhyw ran o heol breifat sy'n dangos arwydd 'Hen Ffordd' 

 

Stiwardiaid 

Bydd aelod o staff ar y safle i oruchwylio parcio, ond byddai'n cael ei werthfawrogi'n fawr pe byddai'r sefydliadau 

sy'n cynnal digwyddiadau mawr yn y neuadd yn gallu darparu stiwardiaid gwirfoddol i'w gynorthwyo.  Dylai'r 

stiwardiaid hyn fynd i'r aelod o staff ar y safle i gael gwybodaeth ac arweiniad. 
 

RHANNWCH Y WYBODAETH HON AG UNRHYW YMWELWYR A ALLAI DDOD I'R 

NEUADD AR GYFER EICH DIGWYDDIAD 

 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/travel-roads-parking/bus-services/bus-timetables/#.Wzt7O-aosdU
https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/travel-roads-parking/bus-services/bus-timetables/#.Wzt7O-aosdU
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6npLijJLcAhXSsaQKHaP-DrwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gograph.com/vector-clip-art/car-parking.html&psig=AOvVaw2LijQy6cjsLqs8BcWpSlG6&ust=1531228373748691
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6npLijJLcAhXSsaQKHaP-DrwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gograph.com/vector-clip-art/car-parking.html&psig=AOvVaw2LijQy6cjsLqs8BcWpSlG6&ust=1531228373748691


 

 

 


	Hurio coetsis

