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Mae’r DU yn wynebu angen dybryd i fynd i’r afael ag
argyfyngau iechyd cyhoeddus o ordewdra ac anweithgarwch,
rhoi hwb i fywiogrwydd ein cymunedau a’n mannau
cyhoeddus, gwella ansawdd ein haer a mynd i’r afael â her
frys newid yn yr hinsawdd. Mae gan gerdded rôl hanfodol i’w
chwarae - sicrhau bod pobl yn gwneud eu teithiau lleol bob dydd
ar droed, cael mwy o ymarfer corff, lleihau allyriadau carbon a
gwella ansawdd aer yn y broses.

Rydym yn galw ar bleidiau gwleidyddol i flaenoriaethu’r
ddarpariaeth ar gyfer cerdded yn etholiad mis Rhagfyr. Rydym
am i wleidyddion ddarparu cyllid tymor hir ar gyfer cerdded a
chefnogi deddfwriaeth gryfach i greu strydoedd glanach gyda
llai o dagfeydd, gan wneud cerdded yn ddewis naturiol ar gyfer
siwrneiau bob dydd.
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BYDDWN YN GALW AR LYWODRAETH NESAF Y DU I 20
Gynyddu’r buddsoddiad hirdymor mewn cerdded a beicio
i o leiaf 10% o’r gwariant ar drafnidiaeth

Trawsnewid llwybrau i ysgolion gydag o leiaf 55% o
ddisgyblion cynradd yn cerdded i’r ysgol erbyn 2025
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Mynd i’r afael â pharcio ar balmentydd ledled y DU, gan
adeiladu ar y cynnydd a wnaed yn yr Alban

Adolygu Rheolau’r Ffordd Fawr er mwyn gwneud ein
strydoedd yn fwy diogel ar gyfer cerdded a beicio

Gwneud 20mya yn gyfyngiad diofyn mewn
ardaloedd adeiledig
20

Mae gan gerdded rhan hanfodol i’w chwarae wrth fynd i’r afael â’r heriau lluosog y mae’r wlad yn eu hwynebu.
Gellir priodoli 28,000 - 36,000 o farwolaethau cynamserol bob blwyddyn yn y DU i amlygiad hirdymor i lygredd aer1. Amcangyfrifir bod
anweithgarwch corfforol ar hyn o bryd yn costio o leiaf £1.1 biliwn y flwyddyn i’r GIG2. Cyfrifir bod tagfeydd yn costio £8 biliwn y flwyddyn
i’r wlad3. Mae nifer y bobl sy’n ymweld â’r stryd fawr yn ein trefi a’n dinasoedd wedi gostwng o 22% dros y deng mlynedd diwethaf4.
Trafnidiaeth moduron sy’n gyfrifol am fwy na hanner yr allyriadau nwyon tŷ gwydr mewn trafnidiaeth ddomestig5 gyda bron un o bob
pedwar car ar y ffordd yn ystod oriau brig y bore yn Lloegr yn cludo plant i’r ysgol6. Ac mae 26,000 o bobl yn cael eu lladd neu eu
hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Prydain pob flwyddyn7.
Mae cerdded yn ateb hawdd i’r heriau hyn – mae 51% o deithiau o dan ddwy filltir i bob person y flwyddyn yn Lloegr yn digwydd mewn
car a fan8, a phan holwyd y bobl hyn byddai 42% yn barod i gerdded y teithiau byrrach hyn9. Rydyn ni eisiau i bawb allu cerdded eu
teithiau bob dydd yn ddiogel ac yn hawdd. Drwy ymrwymo i flaenoriaethu cerdded, bydd yr ymgeiswyr yn helpu i fynd i’r afael â’r
argyfwng hinsawdd, yn lleihau tagfeydd, yn glanhau ein haer ac yn sicrhau bod ein cymdogaethau yn hapusach ac yn iachach.
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DYLID CYNYDDU’R BUDDSODDIAD HIRDYMOR
MEWN CERDDED A BEICIO I O LEIAF 10% O’R
GWARIANT AR DRAFNIDIAETH

TRAWSNEWID LLWYBRAU I YSGOLION GYDAG
O LEIAF 55% O DDISGYBLION CYNRADD YN
CERDDED I’R YSGOL ERBYN 2025

Rydym am i fuddsoddiad mewn cerdded gael ei flaenoriaethu
fel ei fod yn dod yn ddewis naturiol ar gyfer teithiau bob dydd.
Rhaid i Lywodraeth y dyfodol ddarparu cyllid hirdymor ar
gyfer cerdded a beicio, gan neilltuo o leiaf 10% o holl wariant
Yr Adran Drafnidiaeth ar ei gyfer. Dylai hyn gael ei adlewyrchu
mewn Strategaeth Buddsoddi ar gyfer Beicio a Cherdded
(2020-2025) wedi’i diweddaru a’i chostio’n llawn, gyda
thargedau i gynyddu cerdded a beicio - a chynyddu cerdded
i’r ysgol yn benodol.

Dylid trawsnewid llwybrau i’r ysgol fel eu bod yn fwy diogel,
glanach gyda llai o dagfeydd. Dylid annog cynghorau a
gwledydd datganoledig i fabwysiadu polisïau i adeiladu ar
darged yr Adran Drafnidiaeth sef bod o leiaf 55% o blant
ysgol gynradd yn cerdded i’r ysgol erbyn 2025 . Dylid
cyflwyno rhaglenni newid ymddygiad ac achredu ar gyfer
cerdded i’r ysgol, gyda gwell llwybrau i’r ysgol a Chynlluniau
Strydoedd Ysgol, gan roi cyfle i bob plentyn gerdded i’r ysgol.
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Dylai’r Llywodraeth fuddsoddi mewn rhaglen gynhwysfawr o
gynlluniau cymdogaethau traffig isel . Mae mannau lle mae
llwybrau traffig trwodd i gerbydau modur wedi’u dileu neu
eu lleihau yn wych i bawb. Mae’r rhain yn rhwydweithiau
o strydoedd tawelach lle mae plant yn chwarae y tu allan,
llygredd aer yn is, a cherdded a beicio yw’r dewis naturiol ar
gyfer teithiau bob dydd. Dengys profiad nad yw mesurau o’r
fath yn ychwanegu’n sylweddol at dagfeydd ar briffyrdd.
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MYND I’R AFAEL Â PHARCIO AR BALMENTYDD
LEDLED Y DU, GAN ADEILADU AR Y CYNNYDD A
WNAED YN YR ALBAN
Gall parcio ar balmant gyfyngu ar annibyniaeth llawer o bobl
agored i niwed, yn enwedig oedolion hŷn a phobl anabl. Mae
parcio ar balmentydd yn rhoi pobl mewn perygl pan fydd
teuluoedd â chadeiriau gwthio, pobl sydd â siopa neu fagiau,
neu bobl â chŵn tywys yn gorfod cerdded i mewn i’r lôn
gerbydau ac i draffig.
Mae cyfreithiau o’r fath eisoes yn eu lle ar gyfer Llundain ac
fe’u pasiwyd yn ddiweddar yn yr Alban12. Mae Living Streets
am i’r gyfraith yng Nghymru a Lloegr fod yn gyson ac yn
glir – dylid rhagdybio na chaniateir parcio ar balmant. Yna
gellid gwneud eithriadau i’r Rheol hon lle bo’n ddiogel ac yn
angenrheidiol gwneud hynny (e.e. lle mae lled llwybr troed
clir ar gyfer cadeiriau olwyn neu fygis i fynd heibio).
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ADOLYGU RHEOLAU’R FFORDD FAWR ER MWYN
GWNEUD EIN STRYDOEDD YN FWY DIOGEL AR
GYFER CERDDED A BEICIO

20

Mae angen i ni sicrhau bod diwygiadau i Reolau’r Ffordd
Fawr yn cynnwys hierarchaeth glir o gyfrifoldeb ar gyfer
defnyddwyr ffyrdd lle caiff cerddwyr eu blaenoriaethu.
Mae nifer sylweddol o farwolaethau ac anafiadau
difrifol ymysg cerddwyr yn digwydd wrth gyffyrdd. Mae
marwolaethau bron chwarter yr holl gerddwyr sy’n cael
eu lladd yn digwydd ar groesfannau neu o fewn 50m i
groesfan13. Ar hyn o bryd, mae Rheolau’r Ffordd Fawr yn
nodi, hyd yn oed ar groesfan sebra, mai dim ond unwaith
fyddan nhw wedi dechrau croesi y mae cerddwyr yn cael
blaenoriaeth. Rydym am sicrhau bod cerddwyr sy’n aros i
groesi yn cael blaenoriaeth.
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DYLID GWNEUD 20MYA YN GYFYNGIAD DIOFYN
MEWN ARDALOEDD ADEILEDIG
Mae’r rhan fwyaf o anafiadau i gerddwyr yn digwydd mewn
ardaloedd adeiledig, ac mae gan lawer ohonynt derfyn
cyflymder o 30mya. O blith cerddwyr a laddwyd yn 2016,
bu farw 85% o’r plant a 73% o’r oedolion ar ffyrdd adeiledig.
Yn dibynnu ar oedran, ar 20mya, mae eich cyfle i oroesi yn
cynyddu i 98.5%14.
Mae cefnogaeth gyhoeddus gref i derfynau 20mya – mewn
arolwg gan YouGov (2017) o agweddau ac ymddygiadau
Prydain tuag at 20mya, roedd 72% o’r ymatebwyr o blaid
neu’n gryf o blaid hynny mewn strydoedd preswyl15. Rydym
am i’r Llywodraeth ddilyn yr arweiniad hwn a gosod 20mya fel
y terfyn cyflymder cenedlaethol i bob ardal adeiledig.
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The Transport Scotland Bill passed Stage 3 on 10th October
2019
Yn 2018 lladdwyd 69 o gerddwyr ar groesfan a lladdwyd 35
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o fewn 50m i groesfan (RAS30027). Mae hyn yn cynrychioli
22% o’r 456 o gerddwyr a laddwyd yn gyfan gwbl yn 2018
(RAS30001).
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