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Allwedd i’n Maniffesto
Y gweithredu mae’r
Cerddwyr ei eisiau
Beth y bydd y Cerddwyr
yn ei wneud

Mae Cymdeithas y Cerddwyr yn elusen gofrestredig (Lloegr a Chymru rhif 1093577, yr Alban SC039799).

1

Bydd Y Cerddwyr yn helpu pawb, ym
mhobman, i fwynhau cerdded ac yn diogelu’r
lleoedd yr hoffwn fynd iddynt i gerdded.
Ni yw’r elusen sydd wedi ymroi i ofalu am lwybrau a lleoedd
gwyrdd, arwain teithiau cerdded, agor i fyny ardaloedd newydd
i’w harchwilio, ac annog pawb i fynd allan a darganfod sut mae
cerdded yn hybu eu hiechyd a’u hapusrwydd.
Nod Y Cerddwyr yw gwneud Cymru y
wlad orau yn y byd i gerddwyr.
Mae gennym

6,000

o aelodau yng
Nghymru mewn

44

o grwpiau sy’n
cynnig miloedd o
deithiau cerdded wedi’u
trefnu bob blwyddyn.

Bydd ein
gwirfoddolwyr
ymroddgar yn
cynnal llwybrau ac
yn ymgyrchu’n lleol i
gadw ein rhwydwaith
o lwybrau ar agor i
bawb ei fwynhau.
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Y newidiadau yr hoffem eu gweld
Rydym ni’n awyddus i wneud gwahaniaeth i’r ffordd y mae
cefn gwlad a mannau trefol gwyrdd yn cael eu gwarchod a’u
datblygu, fel eu bod yn ddiogel ac yn gynaliadwy ond hefyd
yn ddefnyddiol ac yn cael eu defnyddio gan lawer o bobl.
Rydym ni am annog y rheiny nad ydynt yn cerdded ar hyn
o bryd i gofleidio’r lleoedd agored o’u cwmpas a gweld bod
gan amgylchfyd Cymru rywbeth i bawb ei fwynhau.
Rydym yn deall bod y wlad yn wynebu cyfnod ariannol
anodd, ond drwy weithio gyda’n gilydd a chymryd y camau
iawn yn awr, credwn y gall Cymru fod mewn sefyllfa well
i godi i’r sialensiau sydd o’i blaen a chreu gwlad sy’n enwog
drwy’r byd am ei chyfleusterau cerdded.
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Helpu pawb i gymryd y cam cyntaf
Cael mwy o bobl i fod yn gorfforol weithgar drwy gerdded
Mae cerdded yn gam cyntaf ardderchog tuag at fod yn fwy corfforol
weithgar a dylai fod wrth galon strategaethau i gynyddu gweithgarwch
corfforol a gwella iechyd a lles.
Mae’r cynllun Dewch i Gerdded Cymru rydym yn ei gynnal ar ran
Llywodraeth Cymru wedi bod yn llwyddiannus iawn, gan alluogi
llawer o bobl i ddechrau cerdded i wella eu hiechyd.
Rydym am weld targedau statudol ar gyfer awdurdodau lleol, byrddau
iechyd a meddygon teulu i gynyddu lefelau o weithgarwch corfforol o
fewn eu poblogaethau drwy hybu a chefnogi twf y cynllun Dewch i
Gerdded Cymru.

Bydd Y Cerddwyr yn parhau i hybu’r manteision iechyd mae
cerdded yn eu cynnig i bobl o bob oedran, i annog pobl i hyfforddi
fel arweinwyr teithiau cerdded iechyd, ac i nodi arfer da sy’n helpu
pobl i symud ymlaen i deithiau cerdded hirach.
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Helpu mwy o bobl ifanc a theuluoedd i
fwynhau’r awyr agored
Dylai bod allan yn cerdded, neu fwynhau cefn gwlad a’r arfordir, fod yn rhan o fywyd pob
person ifanc. Rhaid i ni roi i’n plant a phobl ifanc yr hyder a’r gallu i archwilio a deall y byd
o’u cwmpas o oedran cynnar. Bydd hyn o gymorth i’w datblygiad personol, yn eu helpu i
barhau’n gorfforol weithgar, ac yn helpu i’w cadw’n ddiogel.
Dylai’r cwricwlwm cenedlaethol sicrhau bod pobl ifanc yn deall eu hawliau i gerdded ar ein
rhwydwaith o lwybrau troed a mynediad I dir agored, a’u cyfrifoldebau o dan y Cod Cefn
Gwlad.
Bydd Y Cerddwyr yn parhau i ddatblygu ein pecynnau cerdded i’r
teulu, ein brand Scramblers sydd wedi’i anelu at bobl ifanc, a teithiau
sialensog sy’n rhyngweithiol/rhith her.

Scramblers - am gerddwyr ifanc
- am hwyl!
Rydym yn awyddus i weithio mewn partneriaeth ag ysgolion ac awdurdodau lleol i
gynyddu cyfleoedd ar gyfer cerdded a datblygu sgiliau awyr agored, gan gynnwys llywio a
darllen mapiau yn yr ysgol ac yn y gymuned.
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Cysylltu cymunedau â’i gilydd a’u
hamgylchfyd
Dylai llwybrau da gysylltu cymunedau â threfi a phentrefi cyfagos, â’r wlad neu’r arfordir
gerllaw, ac â pharciau a lleoedd gwyrdd lleol. Mae angen diogelu’r lleoedd hyn i’r
cenedlaethau a ddaw a dylai pobl deimlo’n hyderys ynghylch eu defnyddio. Bydd gwella’r
cyfleusterau presennol a chreu rhai newydd yn galluogi pobl i wneud mwy o gerdded,
a bydd hyn yn gwella eu hiechyd, eu lles a’u gwerthfawrogiad o’r byd o’u cwmpas.
Mae angen i’r broses hon fod yn fwy eang na’r
cynllunio Teithio Egnïol y mae’r awdurdodau
eisoes wedi ymrwymo iddo, a chwmpasu
cerdded er pleser ac ymrwymiad i fannau
gwyrdd llewyrchus sy’n llesol i’r gymuned.

Rydym am
i awdurdo
dau
lleol weith
io gyda Ffo
rymau
Mynediad
Lleol, cyn
ghorau
cymuned
a grwpiau
cymuned
ol i nodi ll
wybrau a
mannau g
wyrdd ne
wydd sy’n
bodloni a
nghenion
lleol.

Bydd Y Cerddwyr yn datblygu strategaeth ar gyfer gweithio mewn mannau gwyrdd trefol,
yn cynnal cynllun peilot mewn perthynas â datblygu hybiau cerdded i ddenu mwy o
deuluoedd a chymunedau, ac yn gweithio gyda Fforymau Mynediad Lleol i ddylanwadu
ar amgylcheddau lleol.
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Helpu pobl i ddarganfod pa lwybrau
y gallant eu cerdded
Rhaid i bob awdurdod lleol gynhyrchu cofnod cyfreithiol, sef map diffiniol, o’r llwybrau
yn eu hardal. Mae rhai awdurdodau, ond nid pob un, wedi rhoi’r mapiau hyn ar eu
gwefannau. Bydd llawer o ffermwyr yn creu llwybrau ar eu tir fel rhan o gynlluniau
amaeth-amgylcheddol a ariennir gan y llywodraeth, ond mae’n anodd cael gwybodaeth
am leoliad y llwybrau caniataol hyn. Mae Llywodraeth Cymru yn dweud mai diffyg
mapiau ar-lein yw’r rheswm pam nad yw cynnal Hawliau Tramwy yn amod ar gyfer
derbyn taliadau o dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin yng Nghymru. Fodd bynnag, mae
ffermwyr yn Lloegr o dan y rhwymedigaeth hon er nad oes mapiau ar-lein i’w cael ar gyfer
pob man yn y fan honno chwaith.
Rydym am i Lywodraeth Cymru osod dyddiad terfynol
gorfodol, sef mis Medi 2017, i bob awdurdod lleol
gyhoeddi mapiau ar-lein manwl o’u rhwydweithiau o
lwybrau troed. Rydym am i Lywodraeth Cymru
ddweud wrth Cyfoeth Naturiol Cymru am wella’r
teclyn mapio Crwydro Cymru arlein fel ei fod yn
cynnwys ac yn hyrwyddo llwybrau caniataol.
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Bydd Y Cerddwyr yn parhau i lobïo dros newid y drefn drawsgydymffurfio, a bydd yn
cefnogi ymchwil y Cerddwyr i ddewisiadau ar gyfer y diwygiad nesaf o’r PAC yn 2020.
Byddwn yn pwyso am welliannau i fapiau drwy ddwyn ynghyd aelodau a chyrff perthnasol
i drafod yr anawsterau a’r buddion sydd ynghlwm wrth ddarparu mapiau gwell a mwy hygyrch.
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Gwlad wedi’i chynllunio ar gyfer
cerdded
Gwneud y gwelliannau angenrheidiol i’r rhwydwaith o lwybrau
Mae dyletswydd gyfreithiol ar awdurdodau lleol i gynhyrchu ac adolygu Cynllun
Gweithredu Hawliau Tramwy. Fodd bynnag, nid oes rhwymedigaeth arnynt i gwblhau’r
gwaith a nodir yn y cynlluniau ac mae arian ar eu cyfer yn brin. Mae Hawliau Tramwy yn
ased cenedlaethol ac mae’r cynlluniau hyn yn rhan hanfodol o’r ffordd y gall awdurdodau
lleol sicrhau gwelliannau go iawn i’r rhwydwaith. Mae angen iddynt gael eu hariannu a’u
monitro’n iawn.
Mae gan Fforymau Mynediad Lleol swyddogaeth bwysig o ran cynyddu i’r eithaf y buddion
a gynigir gan y rhwydwaith o lwybrau a’r mannau agored mewn ardal. Nid oes gan bob rhan
o Gymru Fforwm Mynediad Lleol sy’n llwyr weithredol.
Rydym am weld cyllid sicr gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol ar gyfer Cynlluniau
Gwella Hawliau Tramwy a rôl fonitro ar gyfer Fforymau Mynediad Lleol, i helpu i roi hwb i’r
ymrwymiadau a wnaed. Rydym am i bob awdurdod lleol ymdrechu o’r newydd i sicrhau
bod ganddynt Fforwm Mynediad Lleol llwyr weithredol sy’n cynrychioli’r holl grwpiau
diddordeb yn eu hardal.

Byddwn yn defnyddio ein haelodaeth o’r Fforwm Mynediad Cenedlaethol i gadw llygad ar
iechyd y Fforymau Mynediad Lleol a’r Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy, gan bwyso am
fwy o gymorth pan fo angen.
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Sicrhau bod llwybrau ar
agor ac yn hawdd eu defnyddio
Ar draws Cymru, mae llwybrau’n cael eu harolygu, eu cynnal, eu gwella a’u hailagor gan
grwpiau o wirfoddolwyr. Mae gennym 24 o dimau o wirfoddolwyr ar hyd a lled Cymru sy’n
gwneud cyfraniad allweddol at gadw’r rhwydwaith ar agor. Ond nid oes unrhyw gysondeb
o ran y modd y bydd awdurdodau lleol yn gweithio gyda gwirfoddolwyr. Mae hyn yn
llesteirio eu hymdrechion yn aml. Gall gweithio’n effeithiol gyda gwirfoddolwyr wneud i
gyllidebau awdurdodau lleol fynd yn llawer pellach, ac arwain at ganlyniadau llawer gwell.
Rydym am weld datblygu a mabwysiadu fframwaith Cymru gyfan ar gyfer cynnal llwybrau
sy’n sicrhau ymagwedd gyson at hyfforddi a defnyddio gwirfoddolwyr gan awdurdodau
lleol. Rydym am i’r fframwaith hwn gael ei gysylltu â’r agenda sgiliau a chynnig cyfleoedd
hyfforddi i bobl ifanc, yn ogystal â chredyd tuag at Fagloriaeth Cymru.

Bydd Y Cerddwyr yn parhau i roi arweiniad ac i ddwyn ynghyd wirfoddolwyr sy’n cynnal
llwybrau troed, awdurdodau lleol ac eraill i gefnogi datblygiad y fframwaith hwn,
a byddwn yn pwyso am ei fabwysiadu drwy Gymru gyfan.
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Trysori Llwybr Arfordir Cymru
Yn 2012, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i agor llwybr di-dor ar hyd ei harfordir cyfan.
Bu Llwybr Arfordir Cymru o fudd enfawr i gymunedau a busnesau twristiaeth ar hyd a lled
Cymru – amcangyfrifir iddo ddod â £32 miliwn i economi Cymru yn ei flwyddyn gyntaf yn
unig. Ased eiconig yw hwn y mae ganddo ran fawr i’w chwarae yn yr ymgyrch i gael mwy
o bobl allan yn cerdded. Serch hynny, mae llawer rhan o’r Llwybr yn parhau’n rhy bell o’r
arfordir.
Rydym am weld cynllun strategol tymor-hir ar gyfer cynnal a gwella’r Llwybr ym mhob
rhan o’r wlad a’i hyrwyddo i bobl Cymru ac ymwelwyr. Fel rhan o hyn, dylai Llywodraeth
Cymru ddefnyddio ei phwerau’n ymwneud â mynediad arfordirol i ddod â’r Llwybr yn nes
at yr arfordir.

Bydd Y Cerddwyr yn parhau i gefnogi a chwarae rhan weithgar yng ngwaith grŵ p
cyfathrebu Llwybr Arfordir Cymru, ac i ddefnyddio gwybodaeth ein haelodau i dynnu
sylw at gyfleoedd i wella’r Llwybr.
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Edrych o’r newydd ar y ddeddfwriaeth
gweithgareddau awyr agored
Ym mis Gorffennaf 2013 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau ar gyfer Papur
Gwyrdd ar ddeddfwriaeth gweithgareddau awyr agored. Roedd hwn yn gyfle cyffrous i
newid y ffordd rydym yn defnyddio cefn gwlad Cymru ar gyfer hamdden a thwristiaeth, ac
er lles ein pobl ble bynnag maen nhw’n byw. Gobaith Y Cerddwyr oedd y byddai’r papur yn
rhannu ein gweledigaeth o wneud Cymru yn gyrchfan fyd-enwog i gerddwyr drwy wella ac
ehangu’r mannau lle gall pobl gerdded a darganfod, ac yn rhoi i ni hawl go iawn i grwydro.
Sut bynnag, ni chafodd y papur ei gyhoeddi.
Rydym am i Lywodraeth Cymru ymrwymo i gyhoeddi Papur Gwyrdd sy’n arloesol ac
yn cynnig gweledigaeth. Rydym am iddo greu meddylfryd cerdded yng Nghymru sy’n
ysbrydoli pawb i fwynhau’r awyr agored ac sy’n denu ymwelwyr o bedwar ban byd.

Bydd Y Cerddwyr yn defnyddio’r maniffesto hwn, ein cynllun busnes ar gyfer
2014 – 2016, a’n gweledigaeth newydd ar gyfer y 10 mlynedd nesaf i drafod â gwleidyddion
a chreu meddylfryd cerdded cryfach yng Nghymru. Byddwn yn helpu pobl i ddeall bod
cyfrifoldeb i gydymffurfio â chodau ymarfer ynghlwm wrth eu yr hawl i grwydro.
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Sicrhau na chollir unrhyw lwybrau troed
Nid yw pob Hawl Tramwy wedi’i gofnodi ar y mapiau diffiniol ar hyn o bryd. Mae’r drefn
ar gyfer ychwanegu llwybr yn un hir a chymhleth yn aml, i unigolion ac awdurdodau
lleol. Mae llawer o achosion yn aros i gael eu datrys, ond mae’r cloc yn ticio. Cyflwynodd
Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 ddyddiad cau o 1 Ionawr 2026 ar gyfer
ychwanegu llwybrau hanesyddol at y mapiau.
Rydym am i Lywodraeth Cymru ddefnyddio ei phwerau o dan Adran 56 o’r Ddeddf
Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy i osod dyddiad cau newydd yng Nghymru. Rydym am
weld mwy o gymorth i glirio’r achosion sydd heb eu datrys a dyddiad newydd a fydd yn
caniatáu i’n holl lwybrau hanesyddol gael eu mapio’n llawn.

Bydd Y Cerddwyr yn cadw llygad ar yr achosion sy’n aros am benderfyniad ac yn pwyso
am fwy o adnoddau i glirio’r achosion hynny.
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