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Cyflwyniad

Gall cynghorau tref a chymuned chwarae rôl
allweddol yn yr ymgyrch i ddiogelu rhan unigryw o’n
treftadaeth – y rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus,
llwybrau ceffyl a chilffyrdd (cyfanswm o ryw 20,750
o filltiroedd) sy’n ymestyn i bob cwr o Gymru.
Yr awdurdodau priffyrdd sy’n gyfrifol o dan y
gyfraith am ddiogelu’r llwybrau hyn, ond mae’r
Senedd wedi rhoi hawliau a phwerau pwysig i
gynghorau lleol mewn perthynas â hawliau tramwy.
Nid oes gan yr un awdurdod gymaint o wybodaeth
am lwybrau lleol â’r cyngor lleol, a bydd yr awdurdod
yn gwrando ar y cyngor lleol pan fydd angen
gweithredu.

Mae’r Cerddwyr wedi dadlau ers amser maith mai
cerdded ar hyd llwybrau cyhoeddus yw’r ffordd
orau o fwynhau cefn gwlad. Mae llawer o bobl
eraill yn awr yn rhannu’r farn honno ac yn cydnabod
manteision iechyd a chymdeithasol cerdded (ein
gweithgaredd awyr agored mwyaf poblogaidd) ar
rwydwaith diogel o lwybrau lle nad oes angen poeni
am draffig. Mae yna fanteision ariannol hefyd.
Os caiff cerddwyr – pobl leol neu ymwelwyr – eu
hannog i gerdded ar eich llwybrau lleol, bydd yr arian
a wariant yn rhoi hwb i’r economi lleol. Pan gaewyd
y rhwydwaith o lwybrau yn sgil clwy’r traed a’r genau
yn 2001, gwelwyd pa mor bwysig yw mynediad i gefn
gwlad i’r economi gwledig.
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Nid yw gofalu am y rhwydwaith o hawliau
tramwy yn gofyn am lawer mwy na brwdfrydedd,
gwyliadwriaeth a pheth gwybodaeth o’r gyfraith.
Bwriad y daflen hon yw rhoi cymorth i gynghorwyr
lleol yn y maes hwn.

Eich rhestr weithredu
10 ffordd i chi ddiogelu a
hyrwyddo eich llwybrau lleol

1. Ffurfio pwyllgor hawliau tramwy

Ffurfiwch bwyllgor hawliau tramwy a chyfetholwch
ddefnyddwyr eich llwybrau lleol er mwyn manteisio
ar eu gwybodaeth a’u profiad.

2. Archwilio llwybrau’n rheolaidd

Gwnewch archwiliadau rheolaidd (o leiaf
ddwywaith y flwyddyn) o’r holl lwybrau cyhoeddus
yn y gymuned, gan nodi unrhyw faterion sydd angen
sylw a chymryd camau priodol.

3. Gwneud gwaith cynnal sylfaenol

Mewn ymgynghoriad â’r awdurdod priffyrdd,
gwnewch waith cynnal sylfaenol ar ei ran, er
enghraifft, clirio gordyfiant.

4. Ceisio datrys problemau

Ceisiwch berswadio’r rheiny sy’n gyfrifol am
broblemau fel hau cnydau neu osod gwifren bigog
ar lwybrau i ymdrin â’r broblem a pharchu hawliau
tramwy’r cyhoedd.

5. Cael yr awdurdod priffyrdd i weithredu

Os nad yw ymdrechion lleol yn llwyddo, rhowch
wybod i’r awdurdod priffyrdd a phwyswch arno i
weithredu

6. Archwilio camfeydd a gatiau

Sicrhewch y gall y cyhoedd ddefnyddio pob
camfa a gât yn hawdd a’u bod, drwy gytundeb â’r
perchennog tir, a chyda gwybodaeth yr awdurdod
priffyrdd, yn cael eu trwsio neu eu hadnewyddu pan
fo raid.

7. Sicrhau bod arwyddion i bob llwybr

Sicrhewch fod arwyddbyst yn nodi lleoliad llwybrau
troed lle maent yn gadael ffyrdd metlin, a’u bod yn
cael eu cadw a’u cynnal yn ôl yr angen.
Os bu newidiadau cyfreithiol i’r rhwydwaith, ceisiwch
sicrhau fod arwydd neu hysbysiad ynghylch y newid
yn aros yn ei le am bum mlynedd ar ôl i’r map
Ordnans sy’n dangos y newid gael ei gyhoeddi.

8. Cyfeirbwyntio hawliau tramwy

Sicrhewch fod pob hawl tramwy yn cael ei
gyfeirbwyntio ar ei hyd, drwy wneud y gwaith neu
drwy helpu pobl eraill fel y Cerddwyr i’w wneud, er
enghraifft, drwy gysylltu â pherchnogion a deiliaid.

9. Rhoi cyhoeddusrwydd i’r llwybrau

Cyhoeddwch lyfr neu daflenni’n dangos teithiau
cerdded lleol a gosodwch fap yn dangos yr hawliau
tramwy yn yr ardal.

10. Trefnu teithiau cerdded i’r cyhoedd

Helpwch y cyhoedd i fwynhau’r llwybrau, gan roi
cyfle iddynt werthfawrogi’r gwaith rydych chi wedi’i
wneud i’w gwella.

Pwerau cynghorau
lleol

Rhwystrau

Weithiau bydd pobl yn gosod rhwystr ar lwybr
cyhoeddus. Mae hyn yn anghyfreithlon ac mae
dyletswydd ar yr awdurdod priffyrdd i fynnu ac
amddiffyn hawl y cyhoedd i ddefnyddio’r llwybr ac
i’w gadw’n rhydd o unrhyw rwystr (Deddf Priffyrdd
1980, adran 130). Mae hawl gan yr awdurdod, ar ôl
rhoi rhybudd priodol, i dynnu’r rhwystr ac adennill y
costau gan y sawl a oedd yn gyfrifol.

Yn aml iawn bydd yn bosibl i gyngor lleol ymdrin â
phroblem o’r fath drwy drafod â’r sawl sy’n gyfrifol.
Ond os bydd hyn yn methu, mae gan gyngor lleol
dri dewis.
1. Mae ganddo’r un hawl ag unrhyw aelod o’r
cyhoedd i erlyn y person sy’n gyfrifol am rwystro
gallu’r cyhoedd i dramwyo’r briffordd (Deddf
Priffyrdd 1980, adran 137, dirwy fwyaf o
£1,000).
2. G
 allai ystyried defnyddio trefn a gyflwynwyd gan
Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000
sy’n galluogi unrhyw unigolyn i gyflwyno rhybudd
i awdurdod priffyrdd yn gofyn iddo sicrhau y tynnir
rhwystr sy’n effeithio ar hawl tramwy (Deddf
Priffyrdd 1980, adrannau 130A-D).
3. Mae gan gynghorau lleol bŵer arbennig, wedi’i
ddarparu gan y Senedd, i alw ar awdurdod
priffyrdd i gydymffurfio â’i ddyletswydd i gadw
llwybrau’n rhydd o rwystr. Mae adran 130,
isadran 6, o Ddeddf Priffyrdd 1980 yn nodi
bod dyletswydd ar awdurdod priffyrdd i gymryd
mesurau priodol i ymdrin â rhwystr os bydd
cyngor lleol yn cyflwyno cwyn iddo am briffordd
wedi’i rhwystro, oni bai ei fod yn fodlon bod yr
honiadau’n anghywir.
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I wneud cwyn o’r fath
Y cyfan mae angen ei wneud yw trefnu i glerc y
cyngor anfon llythyr at brif weithredwr yr awdurdod
priffyrdd yn rhoi manylion y sefyllfa. Dylai’r llythyr
egluro ei fod yn gwyn sy’n cael ei gwneud o dan
adran 130(6) o Ddeddf Priffyrdd 1980 a dylai
nodi rhif y llwybr ar y map diffiniol, natur a lleoliad y
rhwystr, ac enw a chyfeiriad y sawl y credir ei fod/bod
yn gyfrifol amdano.

Aredig a hau cnydau

O dan adran 134 o Ddeddf Priffyrdd 1980, mae gan
ddeiliad tir amaethyddol yr hawl i aredig neu darfu
mewn ffordd arall ar wyneb llwybr cyhoeddus sy’n
croesi cae os nad yw’n bosibl osgoi gwneud hynny.
Mewn sefyllfa o’r fath mae dwy ddyletswydd arno:
i drin wyneb y llwybr wedyn fel bod y cyhoedd yn
gallu ei ddefnyddio, ac i sicrhau bod llinell y llwybr
yn ddigon amlwg ar y ddaear. Rhaid gwneud hyn fel
rheol o fewn 24 awr ar ôl tarfu ar y tir, ond os mai
hwn yw’r achos cyntaf o darfu ar y tir at bwrpas hau’r
cnwd neilltuol hwnnw, caniateir 14 diwrnod.
Rhaid adfer y tir dros led o 1m o leiaf yn achos
llwybr troed neu 2m yn achos llwybr ceffyl.
Mae’n drosedd i beidio â chydymffurfio â’r
darpariaethau hyn. Hefyd mae’n drosedd o dan
adran 131A o Ddeddf 1980 i darfu heb awdurdod
neu esgus cyfreithlon ar wyneb unrhyw lwybr
cyhoeddus neu ffordd gerbydau heb wyneb fel nad
yw’n gyfleus i’r cyhoedd ymarfer hawl tramwy.
Mae’n drosedd i aredig llwybr ar hyd ymyl cae.
Y ddirwy fwyaf ym mhob achos yw £1,000.

Y deiliad
O dan adran 137A o Ddeddf 1980, mae dyletswydd
ar ddeiliad tir amaethyddol i sicrhau bod llinell llwybr
cyhoeddus yn glir drwy gnydau. Hefyd, rhaid peidio
â chaniatáu i gnydau dyfu ar neu dros unrhyw lwybr
cyhoeddus neu ffordd gerbydau heb wyneb gan beri
anghyfleuster i gerddwyr neu farchogion.
Mae ‘cnydau’ yn cynnwys cnydau grawn a rêp had
olew ond nid glaswellt wedi’i dyfu i ddarparu porfa,
silwair neu wair. Y lled i’w gadw’n glir yw 1m (llwybr
troed), 2m (llwybr ceffyl) neu 3m (ffordd gerbydau)
ar draws caeau, ac 1.5m (llwybr troed) neu 3m
(llwybr ceffyl neu ffordd gerbydau) ar hyd ymyl cae.
Mae’n drosedd i beidio â chydymffurfio â’r
dyletswyddau hyn a’r ddirwy fwyaf yw £1,000.

Tra bo dyletswydd ar awdurdodau priffyrdd i roi’r
darpariaethau hyn ar waith, y cynghorau lleol
sydd â’r pŵer i erlyn os honnir bod trosedd wedi’i
chyflawni o dan adran 131A neu 134. Pŵer
arbennig o bwysig yw hwn y mae’r Senedd wedi’i roi
i gynghorau lleol. Mae’n eu rhoi mewn sefyllfa gref
wrth drafod problemau’n ymwneud â tharfu ar lwybr
â ffermwr.
Hefyd mae gan yr awdurdod priffyrdd y grym i wneud
y gwaith angenrheidiol ei hun ac adennill y costau
os oes angen. Er na all y cyngor lleol wneud hyn,
gall fod o gymorth mawr i’r awdurdod priffyrdd drwy
ddwyn problemau i’w sylw a thrwy gadw cofnod
manwl o’r dyddiad y cafodd llwybr ei aredig ac ati, fel
bod yr awdurdod yn gwybod pryd mae’r amser sydd
ar gael i’r ffermwr wedi dod i ben.

Cynnal a chadw

Mae hyn yn cynnwys torri gordyfiant, trwsio
arwynebau a chynnal pontydd. Nid yw’n cynnwys
cynnal camfeydd na thynnu rhwystrau. Os yw’r
llwybr yn un y gellir ei gynnal ar draul y cyhoedd
(fel y mae’r mwyafrif), yna’r awdurdod priffyrdd
sy’n gyfrifol. Gall cyngor lleol ymgymryd â’r gwaith
o gynnal unrhyw lwybr cyhoeddus yn y gymuned
(Deddf Priffyrdd 1980, adrannau 43 a 50).
Gall yr awdurdod priffyrdd ad-dalu’r cyngor lleol.
Hefyd mae’r cyngor lleol mewn sefyllfa dda i ddweud
wrth yr awdurdod priffyrdd pryd mae angen gwneud
gwaith cynnal sylweddol, er enghraifft, ar bont sydd
wedi’i thorri.

Cau a dargyfeirio llwybrau

Fel rheol bydd llwybrau cyhoeddus yn cael eu cau
neu eu dargyfeirio pan fydd yr awdurdod priffyrdd
yn gwneud gorchymyn o dan adran 118 (cau) neu
119 (dargyfeirio) o Ddeddf Priffyrdd 1980. Hefyd
mae gan awdurdodau y pŵer i wneud gorchmynion o
dan adran 257 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref
1990 i gau neu ddargyfeirio llwybr cyhoeddus fel y
gellir ymgymryd â datblygiad y rhoddwyd caniatâd
cynllunio ar ei gyfer. Rhaid rhoi hysbysiad yn y wasg
leol a’i arddangos ar y llwybr(au) dan sylw, ynghyd â
chynllun yn dangos effect y gorchymyn.

Hefyd rhaid cyflwyno’r hysbysiad, a’r gorchymyn
ei hun, i’r cyngor lleol, a rhaid gwneud hyn ddim
llai nag 28 diwrnod cyn y dyddiad olaf ar gyfer
gwrthwynebiadau a nodir yn y gorchymyn. Os
nad oes unrhyw wrthwynebiadau, mae’n bosibl y
bydd yr awdurdod sy’n gwneud y gorchymyn yn
cadarnhau’r gorchymyn ei hun (ond ni all ei newid);
ond os oes gwrthwynebiadau, rhaid i’r gorchymyn
a’r gwrthwynebiadau gael eu hanfon i’r Arolygiaeth
Cynllunio. Mae’r Arolygiaeth yn gweithredu ar ran
Llywodraeth Cymru, a bydd yn penodi Arolygydd
annibynnol i benderfynu a ddylid cadarnhau’r
gorchymyn ai peidio. Mae gan yr Arolygydd y pŵer
i gynnal gwrandawiad neu ymchwiliad cyhoeddus,
a bydd fel rheol yn cynnal ymchwiliad os yw cyngor
lleol wedi gwrthwynebu.
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Mae gan yr awdurdod priffyrdd bŵer hefyd, o dan
adran 116 o Ddeddf Priffyrdd 1980, i wneud cais i’r
llys ynadon i gau neu ddargyfeirio unrhyw briffordd
(heblaw am gefnffordd neu draffordd). Rhaid dilyn
y drefn hon yn achos ffyrdd cerbydau (e.e. cilffyrdd
sydd ar agor i bob math o draffig), ond yn achos
llwybrau cyhoeddus gall yr awdurdod ddefnyddio’r
pwerau safonol yn adrannau 118 ac 119 sydd wedi’u
disgrifio uchod.
Mae’r Cerddwyr yn ystyried bod y pwerau hyn yn
decach i’r cyhoedd. Mae’r Llywodraeth o’r un farn,
ac mewn cylchlythyr ym 1993 fe gynghorodd yr
awdurdodau i beidio â defnyddio’r pŵer o dan adran
116 oni bai bod rhesymau da dros wneud hynny.

Pam y pryder?
Mae’r drefn ffurfiol iawn mewn llysoedd ynadon yn
llai boddhaol i bawb dan sylw na dull mwy anffurfiol
yr ymchwiliad cyhoeddus. Mae ofn ar lawer o bobl
fynd i’r llys, neu siarad yno ar ôl cyrraedd, yn rhannol
gan eu bod yn nerfus ac yn rhannol oherwydd y
perygl o fynd i dreuliau cyfreithiol sylweddol iawn.
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Yn ffodus, mae’r Senedd wedi rhoi pŵer arbennig
arall i gynghorau lleol. Rhaid i awdurdod sy’n
dymuno gwneud cais i lys ynadon o dan adran 116
roi rhybudd o’r cais arfaethedig i’r cyngor lleol.
Yna mae gan y cyngor ddau fis i benderfynu a ddylai
atal y cais. Mae’r Cerddwyr yn annog cynghorau lleol
i ddefnyddio’r pŵer atal hwn i ddiogelu buddiannau
trigolion sy’n defnyddio’r llwybrau lleol.

Addasu’r map diffiniol

O dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981
mae dyletswydd ar awdurdodau arolygu i adolygu’r
map diffiniol yn barhaus, ac i wneud gorchmynion i
ddiwygio’r map i gymryd i ystyriaeth ddigwyddiadau
sy’n effeithio arno (adran 53), e.e. ychwanegu
hawliau tramwy at y map os nad ydynt yn cael eu
dangos yno ar hyn o bryd. Mae gan gynghorau lleol
nifer o hawliau mewn perthynas â’r gorchmynion
hyn, e.e. rhaid ymgynghori â nhw cyn gwneud
gorchymyn a rhaid anfon copi o’r gorchymyn a’r
hysbysiad cyhoeddus iddynt, a rhoi 42 ddiwrnod o
leiaf iddynt gyflwyno gwrthwynebiad.
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Os bydd cyngor lleol yn gwrthwynebu, dilynir yr
un drefn yn fras ag yn achos gorchymyn i gau neu
ddargyfeirio llwybr. Yn ogystal, mae gan y cyngor
lleol yr un hawl ag unrhyw un arall i wneud cais
am wneud gorchymyn addasu, ac mae nifer o
gynghorau wedi gwneud hyn yn llwyddiannus.
Pan fydd unrhyw un arall yn gwneud cais o’r fath,
rhaid ymgynghori â’r cyngor lleol. Y ffaith bwysig
i’w chofio am orchmynion sy’n ceisio addasu’r map
diffiniol yw eu bod yn ymwneud â thystiolaeth o
statws hawliau tramwy, nid ag angen; ac nid yw
dadleuon ynghylch a oes cyfiawnhad dros y newid y
mae’r gorchymyn yn ei gynnig yn berthnasol.
Y prawf i’w ddefnyddio yw hyn: a ydyw’r dystiolaeth
yn cyfiawnhau addasu’r map ai peidio?

Gwelliannau

Rhoddwyd rhai pwerau i gynghorau lleol i wneud
gwelliannau i’w hawliau tramwy cyhoeddus.
Mae’r rhain yn cynnwys:

 reu llwybrau troed neu geffyl newydd yn eu
• ccymuned
eu hunain neu gymuned gyfagos drwy

ddod i gytundeb â’r perchennog tir. Gall y cyngor
wneud unrhyw waith angenrheidiol neu dalu
amdano ond mae’n ymddangos nad oes ganddo
unrhyw bwerau i dalu iawndal i’r perchennog tir
(Deddf Priffyrdd 1980, adran 30);

 ynnu bod awdurdod priffyrdd yn codi arwyddbyst
• mym
mhob man lle mae llwybrau cyhoeddus yn
gadael ffyrdd metlin (Deddf Cefn Gwlad 1968,
adran 27(3));

 yda chydsyniad yr awdurdod priffyrdd, gosod
• garwyddbyst
a chyfeirbwyntiau ar lwybrau

cyhoeddus (Deddf Cefn Gwlad 1968, adran
27(3)). Mae cyfeirbwyntio yn golygu paentio
saethau neu osod arwyddion metel neu blastig
ar wrthrychau addas ar neu wrth ymyl llwybrau i
helpu pobl i ddod o hyd i’w ffordd;

 arparu seddau, cysgodfannau a goleuadau ar
• dlwybrau
cyhoeddus (Deddf Cynghorau Plwyf

1957, adrannau 1 a 3); gosod rhybuddion am
beryglon ar neu wrth ymyl llwybr cyhoeddus gyda
chaniatâd y perchennog tir a’r deiliad (Deddf
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1994, adran 72).

Cynlluniau gwella hawliau tramwy
O dan adrannau 60-62 o Ddeddf Cefn Gwlad a
Hawliau Tramwy 2000, rhaid i awdurdodau priffyrdd
baratoi a chyhoeddi ‘cynllun gwella hawliau tramwy’.
Rhaid i’r cynllun gynnwys asesiad o’r rhwydwaith
hawliau tramwy lleol a datganiad ar ei reoli a’i wella.
Cyn paratoi neu adolygu cynllun o’r fath, a gwneud
ei asesiad, mae dyletswydd ar yr awdurdod priffyrdd
i ymgynghori â’r cynghorau lleol. Dylech fanteisio’n
llawn ar y cyfle hwnnw.

Nodiadau a diffiniadau

Mae’r wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ar hyn
o bryd, sef mis Mehefin 2015. Mae pob awdurdod
unedol yng Nghymru yn awdurdod priffyrdd ac yn
awdurdod arolygu, ac fel awdurdod arolygu maen
nhw’n gyfrifol am y map a’r datganiad diffiniol. Bydd
awdurdodau parc cenedlaethol yn ymgymryd â
gwaith ar lwybrau cyhoeddus, ond gwnânt hynny fel
cynrychiolwyr yr awdurdod priffyrdd, sy’n gyfrifol yn y
pen draw am sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud.
Mae’r term ‘llwybr cyhoeddus’ yn golygu llwybr
troed neu lwybr ceffyl cyhoeddus; mae ‘hawl tramwy
cyhoeddus’ yn golygu llwybr cyhoeddus neu ffordd
sy’n cael ei dangos ar fap a datganiad diffiniol fel
cilffordd gyfyngedig neu fel cilffordd sydd ar agor i
bob traffig. Mae’n bwysig cofio eu bod nhw i gyd yn
briffyrdd o dan y gyfraith.

Darllen pellach

Mae’r Cerddwyr a’r Gymdeithas Lleoedd Agored
wedi cyhoeddi llyfr cynhwysfawr sy’n ymdrin
â’r gyfraith mewn perthynas â hawliau tramwy
cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr. Enw’r llyfr yw
‘Rights of Way: a guide to law and practice’.
Mae’n cynnwys detholiadau helaeth o lawer o
statudau, rheoliadau a chylchlythyrau perthnasol y
llywodraeth
Cost y llyfr yw £29.95 (post a chludiant yn
ychwanegol). Ewch i’n gwefan (http://www.ramblers.
org.uk/advice/rights-of-way-law-in-england-andwales/the-blue-book.aspx) i gael mwy o fanylion.
Mae llawer yn cydnabod mai ein gwefan ni,
www.ramblers.org.uk, yw’r adnodd ar-lein pwysicaf i
gerddwyr. Ymwelwch â ni i ddarganfod mwy am ein
gwaith.
http://www.naturalresources.wales/media/2526/aguide-to-definitive-maps-and-changes-to-publicrights-of-way.pdf?lang=en (Canllaw i fapiau diffiniol a
newidiadau i hawliau tramwy cyhoeddus)
http://www.naturalresources.wales/out-and-about/
recreation-and-access-policy-advice-and-guidance/
managing-access/public-rights-of-way/?lang=en
(Hawliau tramwy cyhoeddus yng Nghymru)
http://www.naturalresources.wales/out-and-about/
recreation-and-access-policy-advice-and-guidance/
managing-access/national-trails-and-the-walescoast-path/?lang=en (Llwybrau Cenedlaethol a
Llwybr Arfordir Cymru)

Dewch yn aelod cyswllt o’r
Cerddwyr

Mae nifer o gynghorau tref a chymuned wedi
dewis dod yn aelodau cyswllt o’r Cerddwyr.
Drwy wneud hyn bydd eich cyngor yn derbyn nifer
o fuddion defnyddiol yn ogystal â chefnogi ein
gwaith ar ran cerddwyr ym Mhrydain: diogelu’r
rhwydwaith o lwybrau, gwarchod harddwch cefn
gwlad, a chynyddu cyfleoedd i gerdded i bawb.
Mae’r buddion yn cynnwys:
cyfle i brynu yswiriant atebolrwydd sifil Perkins
Slade am bris arbennig, sydd ar gael i aelodau
cyswllt y Cerddwyr yn unig

•

• a tanysgrifiad i’n cylchgrawn chwarterol Walk
lawer o cyfleoedd i helpu i lunio polisi lleol y
• lCerddwyr.

© Hawlfraint y Goron (2015) Croes

o Cymru

Mae’n costio £60 i ddod yn aelod cyswllt.
Mae aelodaeth yn para am flwyddyn o’r dyddiad yr
ymaelodwch. Bydd y gyfradd hon mewn grym hyd
30/4/2016. Ffoniwch ein prif swyddfa ar 0207 3398500
i gael ffurflen ymaelodi neu ewch i’n gwefan
www.ramblers.org.uk/wales.

Y Cerddwyr

Elusen gofrestredig a chorff gwirfoddol a sefydlwyd
ym 1935 yw’r Cerddwyr. Mae gennym fwy na 107,000
o aelodau unigol. Rydym yn bodoli i hyrwyddo
cerdded, diogelu hawliau tramwy cyhoeddus,
ymgyrchu dros fynediad i wlad agored, a gwarchod
harddwch cefn gwlad.
Ramblers
2il Lawr, Camelford House,
87 – 90 Albert Embankment, Llundain SE1 7TW
Ffôn: +44 (0)20 7339 8500
Ffacs: +44 (0)20 7339 8501
Ramblers Scotland
1 Redheughs Rigg, Caeredin, Lothian EH12 9DQ
Ffôn: +44 (0)1313177200
E-bost: scotland@ramblers.org.uk
Ramblers Cymru
3 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB
Ffôn: +44 (0)29 2064 4308
E-bost: cerddwyr@ramblers.org.uk

www.ramblers.org.uk/wales

Cwmni cyfyngedig drwy warant wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr
yw Cymdeithas y Cerddwyr. Rhif cofrestru’r cwmni yw 4458492.
Elusen gofrestredig, Cymru a Lloegr rhif 1093577, yr Alban rhif SC039799.

