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Dylai pawb yng Nghymru allu byw bywyd egnïol, iach a hawdd heb gar.

Nid yw hyn yn wir mewn gormod o leoedd. Rydym am i wleidyddion o bob plaid ymrwymo i greu cymdogaethau lle 
gellir cerdded, lleihau dibyniaeth ar geir, mynd i’r afael ag unigrwydd, lleihau llygredd a chael mwy o bobl i gerdded. 
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RYDYM YN GALW AR BOB YMGEISYDD I ADDO I GREU CYMRU LLE:

Mae pobl ar droed yn teimlo’n ymlaciedig ac yn ddiogel.  Buddsoddi mewn gwelliannau i strydoedd, ailddyrannu gofod ffyrdd 
i gerdded a beicio, terfyn cyflymder diofyn o 20mya mewn ardaloedd trefol, gwaharddiad ar barcio ar balmentydd, a mwy o 
groesfannau ffordd mwy diogel.

Mae pobl yn gallu anadlu aer glân. Blaenoriaethu’r argyfwng yn yr hinsawdd, rhoi Deddf Aer Glân i Gymru ar waith, cyflwyno 
Parthau Awyr Glân o amgylch holl ysgolion Cymru, cyflwyno mesurau gwrth-segur a chynllunio ar gyfer mannau gwyrdd mwy 
trefol a choridorau gwyrdd lle gall pobl gerdded a beicio, gan gyfrannu at nod o allyriadau di-garbon net sero yn ein trefi a’n 
dinasoedd.

Mae teuluoedd yn dewis cerdded i’r ysgol a’r gwaith.  Gosod targedau uchelgeisiol ar gyfer plant sy’n cerdded i’r ysgol ac i 
oedolion sy’n dewis teithio llesol o leiaf dair gwaith yr wythnos. Dylai buddsoddiad mewn teithio llesol yng Nghymru fod o leiaf 
£20 y pen. Sicrhau bod llwybrau i’r ysgol a’r gwaith yn fwy diogel, yn lanach ac yn llai prysur.
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Mae cerdded, yr ymarfer hynaf a hawsaf, wedi cael ei fwynhau 
gan lawer mwy o bobl wedi mwynhau cerdded yn ddiweddar 
wrth i Gymru lywio drwy’r pandemig coronafeirws. Ond mae’r 
pandemig hefyd wedi amlygu rhwystrau i gerdded, wrth i bobl 
frwydro gyda phalmentydd cul, anwastad, croesfannau anniogel; 
a niferoedd cynyddol o gerbydau preifat.

Mae’r pandemig wedi tynnu sylw at anghydraddoldebau ac 
wedi’u gwneud yn waeth. Mae pobl o grwpiau Pobl Dduon, 
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a grwpiau incwm isel – sydd eisoes 
mewn mwy o berygl o lygredd aer – wedi cael eu heffeithio’n 
anghymesur gan y clefyd. Mae arwahanrwydd cymdeithasol pobl 
hŷn a’r rhai sy’n byw gydag anableddau wedi gwaethygu.

Mae Cymru yng nghanol argyfyngau hinsawdd, llygredd aer, 
iechyd y cyhoedd a diogelwch ar y ffyrdd:

• Yng Nghymru, amcangyfrifir bod 1,000 i 1,400 o 
farwolaethau bob blwyddyn i’w priodoli i lygredd aer sy’n 
cael ei wneud gan bobl1.

• Nid yw traean o oedolion yng Nghymru yn gwneud unrhyw 
weithgarwch corfforol o gwbl. Mae gordewdra ymhlith plant 
yn waeth yn ein hardaloedd mwyaf difreintiedig ac mae 

gordewdra difrifol ymhlith plant yn cynyddu2. Dim ond un 
o bob chwech o bobl ifanc 11-16 mlwydd oed sy’n cyflawni 
targed y Prif Swyddog Meddygol o 60 munud o weithgarwch 
bob dydd3  

• Y nifer y bobl a ddywedodd eu bod yn teimlo’n unig yng 
Nghymru oedd 84% yn 2019-2020, i fyny o 82% yn 2016-174.  

• 5Yn 2019, cafodd 227 o bobl eu lladd neu eu hanafu’n 
ddifrifol ar ffyrdd yng Nghymru, i fyny o 208 yn 2015.

• Yn ein harolwg yn 20206, y tair prif broblem a nodwyd ar 
gyfer cerdded yng Nghymru oedd: parcio ar balmentydd 
(wedi’i riportio gan 68%); trafnidiaeth gyhoeddus wael 
(wedi’i riportio gan 60%); a thraffig cyflym neu beryglus 
(wedi’i riportio gan 57%).

Ond does dim rhaid iddi fod fel hyn. Gallwn ail-greu ein 
dinasoedd, ein trefi a’n pentrefi fel ein bod yn lleihau uchafiaeth 
ceir a gall pawb gerdded neu feicio ar gyfer eu teithiau bob dydd. 
Dim ond drwy newid yn sylweddol o deithiau ceir i fathau llesol o 
deithio fel cerdded a beicio y gellir cyflawni gwelliannau ystyrlon 
mewn allyriadau carbon, ansawdd aer a diogelwch ar y ffyrdd.  
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GALLWN AIL-GREU EIN DINASOEDD, EIN TREFI A’N PENTREFI 
FEL EIN BOD YN LLEIHAU UCHAFIAETH CEIR A GALL PAWB 
GERDDED NEU FEICIO AR GYFER EU TEITHIAU BOB DYDD
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Sicrhau fod pob llwybr troed yn ddigon llydan i ganiatáu cadw 
pellter cymdeithasol. Os oes angen, ailddyrannu gofod ffordd i 
alluogi ehangu llwybrau troed, gan gynnwys gwneud y mesurau 
dros dro llwyddiannus a roddwyd ar waith i ddelio â chanllawiau 
cadw pellter cymdeithasol yn barhaol.

“MAE LLAWER O GROESFANNAU I GERDDWYR YN ABERTAWE 
WEDI’U HAMSERU’N WAEL IAWN - FELLY DOES DIM DYN 
GWYRDD HYD YN OED PAN FYDD Y TRAFFIG YN MYND Y 
FFORDD ARALL, AC YN AML MAE’R DYN GWYRDD YN CYMRYD 
CYMAINT O AMSER FEL FY MOD YN RHOI’R GORAU I AROS A 
CHROESI’N ANNIOGEL” Alice

“MAE GEN I GLEISIAU AR FY MRAICH WEDI I MI ORFOD 
GWASGU HEIBIO I GAR AR Y PALMANT” Sharon

“DOES DIM CROESFAN I GYRRAEDD FFORDD GRONANT WRTH 
GYFFORDD FFORDD NANT HALL A FFORDD NANT PRESTATYN. 
MAE’N GOLYGU BOD LLAWER O ACHOSION O DDAMWEINIAU Y 
BU OND Y DIM IDDYNT DDIGWYDD AC MAE’N EI GWNEUD YN 
GYFYNGOL IAWN – YN ENWEDIG I BOBL HŶN SY’N MYND I’R 
SIOPAU.” Joseph

Yn ein harolwg, dywedodd 99% o bobl y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod pobl yn gallu croesi’r ffordd yn ddiogel ac yn hawdd.  
Dywedodd 68% fod hyn yn eithriadol o bwysig.

BOD POBL AR DROED YN TEIMLO’N YMLACIEDIG AC YN DDIOGEL 

Gwahardd parcio ar balmentydd ledled Cymru.

Cynyddu nifer y cymdogaethau traffig isel yng Nghymru. Annog 
ac ariannu awdurdodau lleol i weithio gyda thrigolion i leihau 
uchafiaeth ceir, blaenoriaethu pobl a chaniatáu lle i bobl basio ei 
gilydd yn ddiogel.

Rhoi terfyn cyflymder o 20mya ar waith ar bob ffordd lle mae pobl 
yn byw, yn gweithio ac yn chwarae. 

Sicrhau bod Mapiau Rhwydwaith Integredig, sy’n ofynnol gan y 
Ddeddf Teithio Llesol yng Nghymru, yn blaenoriaethu croesfannau 
diogel ar linellau dymunol cerddwyr, gyda chroesfannau croeslinol 
ar gyffyrdd prysur.

Sicrhau bod Canllawiau Dylunio Teithio Llesol Cymru yn annog llai 
o amseroedd aros ar groesfannau ac yn adlewyrchu diogelwch 
pobl sy’n cerdded, a thegwch iddynt. Rydym yn galw am adolygiad 
o groesfannau yn ystod y llywodraeth nesaf i addasu amseriadau 
er budd plant, oedolion hŷn a phobl anabl, dylai cyflymder croesi 
fod o leiaf un metr/eiliad er mwyn caniatáu i bobl o bob oed a gallu 
groesi’n ddiogel. 
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GWAHARDD PARCIO AR 
BALMENTYDD LEDLED CYMRU
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Cyflwyno Deddf Aer Glân i Gymru o fewn 100 diwrnod cyntaf tymor 
nesaf y Senedd.

BOD POBL YN GALLU ANADLU AER GLÂN

Sefydlu Parthau Aer Glân o amgylch pob ysgol yng Nghymru. 
Cyflwyno rhaglen o Strydoedd Ysgol gyda pharcio cyfyngedig a 
gorfodi mesurau gwrth-segur y tu allan i ysgolion.

Sicrhau newid ymddygiad drwy addysgu gyrwyr am y problemau 
iechyd a achosir gan geir, bysiau a cherbydau cyngor sy’n segur7.  
Mae gan awdurdodau lleol y pŵer i roi dirwyon os bydd cerbyd 
sefydlog yn gadael ei injan yn rhedeg ac eto mae’n dal yn broblem, 
yn enwedig o amgylch ysgolion ac yn agos at arosfannau bysiau. 

Sefydlu rhwydwaith o ddinasoedd a threfi di-gar, gan gyfrannu at 
nod o allyriadau di-garbon net sero yn ein trefi a’n dinasoedd.

Creu mwy o goridorau gwyrdd, a chynyddu bioamrywiaeth, gyda 
pharciau poced a pharciau sythlin ar hyd llwybrau lle gall pobl 
gerdded a beicio. 

“RYDW I’N OSGOI LLWYBRAU PENODOL OHERWYDD LLYGREDD 
TRAFFIG”  Kathryn

“MAE DARPARIAETH WAEL O LWYBRAU TEITHIO LLESOL YN 
LLEOL YN EI GWNEUD YN ANNYMUNOL IAWN CERDDED GYDA 
PHLANT A RHEDEG MEWN ARDAL LEOL.”   Di-enw

“NI DDYLAI UNRHYW UN, YN ENWEDIG PLANT, FOD YN AGORED 
I ANADLU AER LLYGREDIG IAWN AR EU LLWYBR CERDDED.”   
Di-enw

Yn ein harolwg, dywedodd 87% o bobl y dylem lanhau canol 
ein dinasoedd drwy wahardd neu godi tâl ar gerbydau modur. 
Dywedodd 41% o bobl fod hyn yn eithriadol o bwysig.
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CREU MWY O GORIDORAU GWYRDD, 
A CHYNYDDU BIOAMRYWIAETH, 
GYDA PHARCIAU POCED A PHARCIAU 
SYTHLIN AR HYD LLWYBRAU LLE 
GALL POBL GERDDED A BEICIO
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Atal a gwrthdroi’r gostyngiad yn y cyfraddau cerdded i ysgolion 
yng Nghymru gan osod targed o o leiaf 50% o blant ysgolion 
cynradd yn cerdded i’r ysgol erbyn 2026 gydag uchelgais tymor 
hwy am o leiaf 70%. Yn 2013-14, cerddodd 53% o blant i’r ysgol 
gynradd, erbyn 2018-19 roedd hyn wedi gostwng i 44% yn unig. 

BOD TEULUOEDD YN DEWIS CERDDED I’R YSGOL A’R GWAITH

Gosod targedau i gael 70% o oedolion yn dewis cerdded neu 
feicio o leiaf dair gwaith yr wythnos fel eu dull o deithio o ddewis8. 
Y newyddion da yw bod nifer yr oedolion sy’n cerdded o leiaf dair 
gwaith yr wythnos yn cynyddu, o 42% yn 2017-18 i 45% yn 2019-
209, dyma’r amser i fod yn uchelgeisiol.

Gweithio gyda Trafnidiaeth Cymru ac awdurdodau lleol i sicrhau 
bod seilwaith teithio llesol yn integreiddio’n ddi-dor â thrafnidiaeth 
gyhoeddus er mwyn sicrhau newid i deithio llesol fel rhan o 
deithiau hwy. Sicrhau buddsoddiad teg mewn trafnidiaeth 
gyhoeddus mewn cymunedau trefol a gwledig fel ei gilydd.

Buddsoddi o leiaf £20 y person mewn teithio llesol, cyllideb o £60m 
y flwyddyn o leiaf, a lledaenu manteision cerdded ar draws pob 
cefndir.

“MAE STATION ROAD, DINAS POWYS YN LLWYBR ALLWEDDOL 
I YSGOLION A SIOPAU OND MAE’N CAEL EI DEFNYDDIO FEL 
LLWYBR LLYGOD AC MAE’R PALMANT YN RHY GUL AR GYFER 
CADAIR WTHIO SY’N EICH GORFODI I FYND I’R FFORDD. NID 
YW CEIR YN ARAFU I BASIO CERDDWYR”  Hilary

“FE WNES I GEISIO CERDDED I’R SIOP YN Y PENTREF NESAF, 
HEB UNRHYW LWYBRAU TROED ROEDD YN RHAID I MI 
GERDDED AR Y FFORDD A BRON CAEL FY NHARO GAN HGV (A 
OEDD) YN ANWYBYDDU’R ARWYDDION TERFYN PWYSAU AC 
WEDI TORRI DRWY’R PENTREFI.”   Emma

“BOB BORE MAE’R BYSIAU’N CAEL EU DAL YN ÔL GAN FAINT 
O DRAFFIG SYDD AR Y FFYRDD. MAE’R RHAN FWYAF O’R CEIR 
HYNNY’N TREULIO DRWY’R DYDD MEWN MAES PARCIO, NID 
OES ANGEN IDDYNT ACHOSI TAGFEYDD TRAFFIG MOR ENFAWR, 
MAE ANGEN ANNOG Y BOBL HYN I ADAEL EU CEIR GARTREF.”    
Elaine

Yn ein harolwg, dywedodd 99% o bobl y dylai Llywodraeth Cymru 
annog mwy o bobl i gerdded i’r ysgol gyda’u plant. Dywedodd bron i 
ddwy ran o dair (65%) bod hyn yn eithriadol o bwysig.
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ATAL A GWRTHDROI’R GOSTYNGIAD 
YN Y CYFRADDAU CERDDED I 
YSGOLION YNG NGHYMRU
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Ni yw Living Streets Cymru, rhan o’r elusen yn y DU ar gyfer cerdded bob dydd.   

Rydym am greu cenedl lle mae cerdded yn ddewis naturiol ar gyfer teithiau lleol bob dydd; yn rhydd o ffyrdd 
â thagfeydd a llygredd, gan leihau’r risg o afiechydon y gellir eu hatal ac ynysu cymdeithasol. Rydym am sicrhau 
amgylchedd cerdded gwell ac ysbrydoli pobl o bob cenhedlaeth i fwynhau’r manteision a ddaw yn sgil y weithred 
syml o gerdded.  

Ers dros 90 mlynedd rydym wedi bod yn hyrwyddwr i gerdded. Yn ein dyddiau cynnar arweiniodd ein hymgyrchu 
at groesfannau sebra a therfynau cyflymder cyntaf y DU. Nawr mae ein hymgyrchoedd a’n prosiectau lleol yn sicrhau 
newid gwirioneddol i oresgyn rhwystrau i gerdded ac mae ein mentrau arloesol fel ymgyrch Cerdded i’r Ysgol fwyaf y 
byd yn annog miliynau o bobl i gerdded.
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1 A clean air plan for Wales, Welsh Government (2019)

2 Healthy Weight, Healthy Wales, Welsh Government (2019)

3 Healthy Weight, Healthy Wales - Consultation Document, 
Welsh Government (2019) 

4 National Survey for Wales, Welsh Government (2018) 

5 Road Accidents, Welsh Government (2019) 

6 Living Streets (2020)

7 Road Traffic Regulations (2003)

8 Oedolion dros 16 mlwydd oed sydd wedi cofnodi eu bod wedi 
cerdded am 10 munud+ i gyrraedd rhywle naill ai ‘sawl gwaith 
yr wythnos’ neu ‘bob dydd’ yn Arolwg Cenedlaethol Cymru

9 National Survey Wales

TROEDNODIADAU

Er mwyn gofyn am fersiwn Saesneg o Maniffesto ar Gyfer Cerdded, ebostiwch campaigns@livingstreets.org.uk

https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-12/consultation-a-clean-air-plan-for-wales.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-10/healthy-weight-healthy-wales_0.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-01/consultaton-document_0.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-01/consultaton-document_0.pdf
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Transport/Roads/Road-Accidents/Casualties/numberofcasualties-by-typeofvehicle-severity-date-policeforcearea
https://www.livingstreets.org.uk/get-involved/campaign-with-us/senedd-cymru-election-2021
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2003/300/made
https://gov.wales/national-survey-wales-results-viewer
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LIVINGSTREETS.ORG.UK
Mae Living Streets (The Pedestrians’ Association) yn Elusen Gofrestredig Rhif 1108448 (Cymru a Lloegr) a SC039808 (Yr Alban).
Cwmni Cyfyngedig drwy Warant (Cymru a Lloegr), Rhif Cofrestru’r Cwmni 5368409. 2 America Square, Llundain EC3N 2LU.

http://livingstreets.org.uk/

