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Creu Cymru gydnerth ac 
iach drwy gynnig 
hamdden ac addysg awyr 
agored cynaliadwy

Mae Cymru yn fan hamdden ac addysg 
awyr agored o'r radd flaenaf a hynny 
oherwydd ei chyfoeth naturiol rhagorol a 
gweithlu medrus. Mae'r maniffesto hwn 
ar gyfer 2021 yn ymdrin â'r 
gweithrediadau hynny a allai fod o fudd 
sylweddol i bolisïau traws-sector 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu cenedl 
iach, gydnerth ac uchelgeisiol. 



Cynghrair Awyr Agored Cymru ydy'r unig glymblaid 
sy'n cynrychioli gwerthoedd ar y cyd ar gyfer y sector 
hamdden ac addysg awyr agored ynghyd â gweithgareddau 
antur yng Nghymru. Mae dros 40 o fudiadau wedi ymaelodi 
gyda Chynghrair Awyr Agored Cymru ac er eu bod yn 
gweithredu'n annibynnol, maen nhw'n rhannu'r un 
gwerthoedd. Mae'r gwerthoedd hyn yn cyfrannu'n strategol 
tuag at yr agweddau canlynol yng Nghymru: datblygiad 
economaidd, iechyd a lles, cydlyniant cymunedol, diwylliant a 
threftadaeth, addysg, diogelu a datblygu'r amgylchedd a 
chefn gwlad, gwaith a hyfforddiant, twristiaeth, chwaraeon a 
gweithgareddau cystadleuol a hamdden.

Mae'r sector awyr agored amryfal a'r gweithlu ynghlwm yng 
Nghymru yn prysur esblygu gan addasu i fodloni anghenion, 
gofynion a disgwyliadau'r unfed ganrif ar hugain. Daeth 
pwysigrwydd a pherthnasedd Cynghrair Awyr Agored Cymru 
i'r amlwg yn sgil pandemig COVID-19. Gwelwn yr union 
sectorau rhyng-gysylltiol y mae'r sector awyr agored yn 
effeithio arnyn nhw. Mae gweithlu sector awyr agored Cymru 
yn ymroi i fynd i'r afael â'r heriau cynyddol ond mae angen 
adnoddau arnyn nhw ynghyd â chydnabyddiaeth fel 
ymarferwyr awyr agored proffesiynol.  

Prif Ofynion

Mae Cynghrair Awyr Agored Cymru yn ymroi i sicrhau cenedl 
iach a llewyrchus o bobl sy'n mynd ati i dreulio mwy o'u 
hamser yn yr awyr agored ac ymysg natur. Fe ddylai hamdden 
ac addysg awyr agored fod yn elfen hanfodol o bolisi 
Llywodraeth Cymru gan gyfrannu tuag at gyflawni saith Nod 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.
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Iechyd a Lles Addysg a Dysgu Gydol Oes
Mae gweithlu proffesiynol a chymwys awyr agored Cymru eisoes yn 
meddu ar y gallu, ar y cyd â mudiadau eraill, i gynnig buddion 
ariannol sylweddol i Gymru. Hyn i gyd drwy gynnig modd i bob 
Meddyg Teulu, ymarferydd cymunedol a gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol fanteisio ar yr adnoddau penodol i gyflawni 
newidiadau.

Mae bron i 1.5miliwn o Oedolion (60%) dros eu pwysau neu'n 
ordew ac rydym yn rhagweld y bydd hyn yn cynyddu i 64% erbyn 
2030¹. Mae 10% o gyllideb y GIG yn mynd tuag at driniaethau clefyd 
siwgr ac mae 80% o'r gwariant hwnnw yn mynd tuag at glefyd 
siwgr Math 2, clefyd y mae modd ei osgoi a gallwch wella ohono².

Rydym yn galw am ymrwymiad iechyd a lles i gyflawni'r canlynol:

Hyrwyddo cyfraniad presgripsiynu gwyrdd a chymdeithasol 
at lesiant trigolion Cymru. Nod hyn fydd sicrhau bod gofalu 
am iechyd bobl ac atal salwch yn annatod i gynlluniau llesiant 
Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus a'r Bwrdd Iechyd.

Sefydlu efydlu cyllidebau penodol er mwyn datblygu 
cynlluniau presgripsiynu cymdeithasol y gallai'r sector awyr 
agored yng Nghymru fanteisio arnyn nhw. Yn sgil hyn, bydd 
modd i'r sector gydweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru 
a'r GIG i wella iechyd a lles trigolion Cymru.  

Cynyddu'r gweithgareddau i bobl o bob cefndir ledled 
Cymru allu manteisio ar hamdden ac addysg awyr agored yn 
enwedig cyfleusterau a gwasanaethau sy'n berthnasol i 
ardaloedd tlawd, pobl hŷn a'r rheiny gydag anableddau.

Annog pobl i fentro i'r awyr agored yng Nghymru a chreu 
newid rhwng cenedlaethau drwy gynnig rhaglenni ymyrraeth 
gynnar atyniadol a hwyl yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. 
Bydd y mentrau hyn, yn eu tro, yn arwain at oedolion yn 
cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored ac antur yn 
rheolaidd fel rhan o'u bywyd o ddydd i ddydd. 

Mae addysg yn estyn y tu hwnt i fodloni a chyflawni cwricwlwm yn 
unig. Mae'n fodd o gynnig cyfle i blant ac oedolion ddatblygu eu 
sgiliau bywyd, rhoi hwb i'w hyder, meithrin eu gwytnwch a chynnig 
teimlad o gyfrifoldeb iddyn nhw. Mae modd i gyfleoedd a 
gweithgareddau awyr agored ehangu'r gorwelion y tu hwnt i'r 
amgylchedd dysgu traddodiadol. Gan gynnig profiadau addysg 
agored fel rhan o raglen addysg effeithiol cyn neu ôl 16 mae heb os 
yn hybu cyrhaeddiad y disgyblion. Cenhedlaeth nesaf Cymru ydy 
gweithlu'r dyfodol.

Mae llai na 25% o blant yn defnyddio tir gwyrdd eu hardal yn 
rheolaidd, o gymharu â dros hanner o'r holl oedolion pan oedden 
nhw'n blant. Mae llai na 10% o blant yn chwarae mewn mannau 
gwyllt yn rheolaidd o gymharu â bron i hanner, genhedlaeth yn ôl. 
Mae 82% o blant yn cytuno eu bod yn mwynhau bod ymysg natur 
ac 85% o blant yn dweud eu bod yn dymuno cymryd rhan mewn 
gweithgareddau yn y cefn gwlad drwy addysg ffurfiol ond dim 
ond 47% sy'n mynd ati i wneud hynny³.

Rydym yn galw am ymrwymiad addysg a dysgu gydol oes i gyflawni'r 
canlynol:

Gofalu bod addysg awyr agored yn parhau i fod yn rhan 
annatod o Gwricwlwm Cymru gan gydnabod ei ran yn 
manteisio i'r eithaf ar allu pobl ifanc drwy ysgogi datblygiad 
personol a chymdeithasol. 

Annog ysgolion, colegau a phrifysgolion yng Nghymru i 
gydweithio gyda gweithwyr proffesiynol y sector awyr agored 
i gynnig addysg awyr agored i ddisgyblion o bob oedran. 

Buddsoddi mewn rhaglen genedlaethol i Gymru sy'n 
datblygu sgiliau athrawon fel y gallan nhw fanteisio ar yr awyr 
agored fel amgylchedd dysgu i gyflawni'r cwricwlwm.

Gofalu bod pob disgybl cynradd ac uwchradd yng Nghymru 
yn elwa o o leiaf un ymweliad preswyl, wythnos o hyd, i 
ganolfan awyr agored. 
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Mae diogelu a rheoli tirwedd, amgylchedd a diwylliant o safon yng 
Nghymru yn hanfodol i gynnal sector gweithgareddau awyr agored 
llewyrchus. Mae'n ddyletswydd ar y sector awyr agored i leihau 
effaith ei weithgareddau ei hun a chydweithio gyda Llywodraeth 
Cymru a defnyddwyr, perchnogion a rheolwyr tir eraill i ddiogelu'r 
amgylchedd a lliniaru'r newid mewn hinsawdd a cholled mewn 
bioamrywiaeth. 

Mae mynediad teg i allu gwerthfawrogi nodweddion arbennig cefn 
gwlad ac arfordir Cymru'n hanfodol er mwyn mynd i'r afael â'r 
bwlch cynyddol rhwng poblogaeth Cymru a'u hamgylchedd. Mae 
nifer o blant y wlad yn colli'r cyfle i drochi yn y byd naturiol o'u 
cwmpas. O ganlyniad, erbyn i'r plant hynny dyfu fyny, dydyn nhw 
ddim yn deall pwysigrwydd natur i'r gymdeithas ddynol. 

Mae'r rhan helaeth o dirwedd odidog Cymru yn dir gwledig. Caiff 
78% o gyfanswm tir Cymru ei ddefnyddio fel tir fferm ac er 
dibenion amaethyddol ac mae 26% wedi'i ddynodi fel tirweddau 
wedi'u diogelu (21 o'r 48 safle ym Mhrydain)⁴

Amgylchedd a Diwylliant

Rydym yn galw am ymrwymiad amgylchedd a diwylliant i gyflawni'r 
canlynol: 

Gofalu bod y fframwaith cyfreithiol yn cynnig mynediad teg 
i'r tir a'r dyfroedd a bod Llywodraeth Cymru'n ariannu'r gwaith 
i ddiogelu'r amgylchedd naturiol yn ymwneud â'r holl bolisïau. 

Gofalu bod diwygio mynediad yng Nghymru yn cynnig gwell 
gyfleoedd i bawb allu manteisio ar ein morlin a chefn gwlad 
gan gynnwys ein hafonydd, llynnoedd, camlesi, cronfeydd, 
ogofâu a chloddfeydd. 

Buddsoddi mewn gwasanaethau wardeiniaid estynedig i 
safleoedd dan berchnogaeth gyhoeddus yng Nghymru. Diben 
hyn fydd hwyluso ymwneud gyda'r byd naturiol a meithrin 
hamdden awyr agored cyfrifol a stiwardiaeth amgylcheddol.

Cefnogi deddfwriaeth Tirweddau Dynodedig Cymru i ofalu ei 
bod yn diogelu nodweddion arbennig ein tirweddau 
gwarchodedig. 

Cydnabod gwerth ymgynghoriad ffurfiol gyda Chynghrair 
Awyr Agored Cymru, gyda'u haelodau sy'n ymroi i ofalu am 
gynaladwyedd yr amgylchedd ehangach. 
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Economi

Mae'r economi yn ymwneud â gweithgareddau awyr agored yn 
benodol ar gyfer marchnadoedd mewnol (Cymru), Prydain a 
rhyngwladol. Mae'r marchnadoedd hyn yn cynnig cyfleoedd gwaith 
a ffyniant economaidd. Maen nhw'n bwysicaf oll mewn mannau 
difreintiedig o ran yr economi ac sy'n dibynnu ar dwristiaeth. Caiff 
twristiaeth gweithgareddau ei ystyried yn weithgaredd gwerth 
uchel i dwristiaid. Mae economi'r gweithgareddau awyr agored yn 
cyfrannu tuag at liniaru effeithiau negyddol tlodi ac 
anghydraddoldeb, yn datblygu gwytnwch, yn dwyn y gymuned 
ynghyd ac yn diogelu lles cenedlaethau'r dyfodol. 

Mae economïau twristiaeth ym Mharciau Cenedlaethol Cymru'n 
denu dros 12 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn ac rydym yn amcan 
bod yr ymwelwyr hynny yn gwario oddeutu biliwn o bunnoedd ar 
nwyddau a gwasanaethau⁵.  Mae'r sector awyr agored yn 
cyfrannu £481m (10%) tuag at economi twristiaeth Cymru'n unig 
gyda chyfraniad gwerth ychwanegol o 304m a gweithlu 
proffesiynol gyda dros 8000 o swyddi Cyfwerth ag Amser Llawn6. 
Am bob £1.00 o arian cyhoeddus gaiff ei wario ar fannau gwyrdd, 
mae'r sector preifat yn buddsoddi £4.20. Mae cerdded, yn unig, yn 
denu £562m o alw ychwanegol yn economi Cymru ac oddeutu 

11,980 o flynyddoedd person o waith⁵. Parciau Cenedlaethol 
Cymru sy'n gyfrifol am dros hanner biliwn o bunnoedd o Werth 
Ychwanegol Crynswth (GVA) Cymru gan gynrychioli 1.2% o 
gyfanswm economi Cymru⁵.

Rydym yn galw am ymrwymiad economi i gyflawni'r canlynol: 

Diweddaru ymchwil 2014 ynghylch gwerth y sector awyr 
agored yng Nghymru fel ei fod yn datgan gwerth economaidd 
a chymdeithasol cyfredol y sector.

Gofalu bod polisïau Llywodraeth Cymru yn cydnabod, annog 
a chefnogi galluoedd gweithlu awyr agored proffesiynol 
Cymru i ddatblygu economi gwledig llewyrchus Cymru. 

Cynnig pecynnau cefnogi parhaus i sector awyr agored 
Cymru sydd wedi'i effeithio gan pandemig COVID-19.

Sicrhau buddsoddiad ar y cyd parhaus gan asiantaethau 
cenedlaethol i adlewyrchu anghenion lleol o ran economi 
gwledig Cymru.

Cefnogi datblygu Cynllun Gweithredu Sgiliau ar gyfer y 
sector awyr agored yng Nghymru i gynnig cyfleoedd i 
fusnesau Cymraeg cyfredol a newydd ddatblygu eu sgiliau 
busnes. 

Cefnogi llwybrau datblygu dwyieithog sy'n fodd i bobl ifanc o 
bob cefndir yng Nghymru i fanteisio ar y sector awyr agored a 
manteisio ar brentisiaethau pwrpasol gan gyflogwyr yn 
ymwneud â'r sector awyr agored.

Cydweithio gyda Chynghrair Awyr Agored Cymru i glodfori 
ehangder ac amrywiaeth y sector awyr agored yng Nghymru 
fel man i ymwelwyr. 
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Mae dros 40 o fudiadau yn rhan o Gynghrair Awyr Agored Cymru ac 
mae pob un ohonyn nhw ynghlwm â hyrwyddo'r sector awyr 
agored yng Nghymru. O ganlyniad mae modd i'r mudiadau hynny 
ymwneud gyda, dylanwadu ar a rhoi grym i rwydwaith o bobl debyg 
i gydweithio'n agosach a mynd i'r afael â phrif drafferthion y 
gymdeithas.

Mae Cynghrair Awyr Agored Cymru yn:

Cynrychioli gwerthoedd ar y cyd y sector awyr agored.

Cynnig llwyfan lle mae modd i sectorau a mudiadau allanol 
gydweithio.

Hwyluso rhannu gwybodaeth ac yn gweithredu fel fforwm 
cynghori ynghylch materion a chyfleoedd yn y sector awyr 
agored. 

Cynrychioli aelodau sy'n datblygu syniadau newydd i ofalu 
am iechyd a lles ein trigolion gan warchod a gwella 
cyfleusterau sylfaenol y wlad – yr amgylchedd naturiol. 

Dymuna Cynghrair Awyr Agored Cymru gydweithio'n agos gyda 
Llywodraeth Cymru i sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn parhau 
i fwynhau ac elwa o dirwedd a natur ragorol Cymru. 

Pam fod angen arbenigedd Cynghrair
Awyr Agored Cymru ar Gymru 
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Adventure Activities Industry Advisory Committee / Adventure UK / 
Association of Heads of Outdoor Education Centres / Association of 
Mountaineering Instructors /  / Bike Park Wales / Beicio Cymru British 
Activity Providers Association British  / British Caving Association QMC / 
Horse Society British Mountain  / British Mountaineering Council / 
Guides Canw Cymru / Cambrian Caving Council /  / Cycling UK / 
Cymdeithas Chwaraeon Cymru / Cymdeithas Twristiaeth 
Gweithgareddau Cymru / Cyngor Cymru ar Gyfer Dysgu yn yr Awyr 
Agored Field Studies Council / Eryri-Bywiol /  / Glandwr Cymru Canal & 
River Trust /  / Mountain Training Cymru Institute for Outdoor Learning
/  / National Trust Cymru /  / National Coasteering Charter Nofio Cymru
North & South Wales Mountain Rescue Association / / Open  OpenMTB 
Spaces Society /  / Outdoor Outdoor Education Advisors' Panel Cymru
Industries Association /  / Pembrokeshire Pembrokeshire Coastal Forum
Outdoor Charter Group / / Plas y Brenin / Plas Menai Prifysgol 
Metropolitan Caerdydd Royal  / Royal National Lifeboat Institution / 
Yachting Association Cymru Wales South Wales  / Ramblers Cymru / 
Outdoor Activity Providers Group Welsh  / Water Skills Academy / 
Triathlon Cymru / Y Bartneriaeth Awyr Agored

Aelodau Cynghrair Awyr Agored Cymru
sy'n cefnogi'r maniffesto hwn   

Cyfeirnodau
1. Pwysau Iach: Strategaeth Iechyd Cymru 2020

https://tinyurl.com/oa-maniffesto-1
2. Diabetes UK 2019 “TheState of the Nation” Report 

https://tinyurl.com/oa-maniffesto-2
3. Moss S 2015 Plentyndod Naturiol – Yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol
https://tinyurl.com/oa-maniffesto-3

4.Crynodeb o ystadegau Cymru 2020 – Ystadegau Cymru gan 
Lywodraeth Cymru SRF43/2020
https://tinyurl.com/oa-maniffesto-4

5. Arolwg Cenedlaethol Cymru gan Cyfoeth Naturiol Cymru 
2016-17  Hamdden Awyr Agored
https://tinyurl.com/oa-maniffesto-5
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