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Cerdded er Lles

Blwyddyn heriol: Mae 2021 wedi bod yr un mor heriol â 2020, wrth i gyfyngiadau
Covid llywodraethau lleol effeithio ar ein hiechyd corfforol a meddyliol yn ystod
misoedd y gaeaf. Roedd Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy ac Arfordir Gogledd
Orllewin Cymru yn awyddus i gydnabod yr effeithiau hynny ar iechyd corfforol a
meddyliol pobl leol yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gweithio ar y cyd: Cynhaliwyd trafodaethau rhwng y Bartneriaeth Rheilffordd a
Phartneriaeth Tirwedd y Carneddau - partneriaeth rhwng nifer o sefydliadau sy’n
darparu cynllun sy’n helpu pobl ddarganfod, cofnodi, gwarchod a dathlu ardal y
Carneddau gyda chefnogaeth ariannol gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.
Cydariannodd y partneriaethau gyfres o deithiau cerdded o dan arweiniad yr elusen
iechyd meddwl lleol, Conwy Mind. Fe wnaeth Nick, aelod o Dîm Lles Conwy Mind,
ymchwilio a dod o hyd i 4 taith gerdded a oedd o fewn ardal y Carneddau a’r dalgylch
a wasanaethir gan y Bartneriaeth Rheilffordd Cymunedol.

Ffyrdd at les: Canolbwynt y teithiau cerdded oedd y ‘5 ffordd at les’ a
meddwlgarwch. Anogwyd y cerddwyr i gymryd rhan yn y camau ymarferol o
gysylltu, rhoi, dal ati i ddysgu, bod yn sylwgar a bod yn fywiog. Roedd yr ardal yn
ateb gofynion y camau ymarferol i’r dim gyda choedwigoedd a byd natur gerllaw.
Hefyd, anogwyd y grŵp i rannu eu profiadau a’u gwybodaeth eu hunain. Rhoddodd
hyn hyder i aelodau o’r grŵp wrth i weddill yr aelodau gwrando ac ymateb yn
gadarnhaol ac yn weithredol.
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Greu partneriaethau newydd a ffurfio cyfeillgarwch newydd
Ddod â phobl o gefndiroedd amrywiol at ei gilydd

Gymru o Gymunedau Cydlynol

Annog pobl o bob gallu i
gymryd rhan
Addasu llwybrau i'r rhai
oedd yn ei chael hi'n anodd
dilyn y llwybr gwreiddiol

Cymru Fwy Cydraddol
Lles corfforol a meddyliol yn
gwella
Llai o atgyfeiriadau at feddygon
teulu a gwasanaethau cymorth
1:1 eraill

Cymru Iachach

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015)



taith gerdded er lles o
fewn ardal y Carneddau

a’r dalgylch a wasanaethir
gan y Bartneriaeth

Rheilffordd Cymunedol

4
wedi eu ffurfio rhwng Conwy Mind, Cartrefi
Conwy, Partneriaeth Tirwedd y Carneddau a

Thai Gogledd Cymru

hyder
Adroddodd cyfranogwyr
eu bod wedi magu 

wrth ddefnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus

90%
Roedd bron i 

o bobl a fynychodd daith gerdded yn teimlo’n
well wedyn, yn teimlo eu bod yn gallu gwneud

pethau'n well, ac roedd ganddynt 

ymdeimlad o
gyflawniad

Partneriaethau



Dull
Lleihau teimladau o arwahanrwydd cymdeithasol ac
unigedd a achoswyd gan gyfyngiadau’r cyfnod clo yn ystod
y pandemig Covid

Her

3 partneriaeth yn gweithio ar y cyd i drefnu teithiau cerdded er
lles ar gyfer pobl leol a oedd yn teimlo effaith y cyfnod clo
Defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd a dychwelyd o’r
teithiau cerdded
Cydweithio rhwng partneriaethau i gydariannu teithiau cerdded
sy’n gwneud lles i iechyd meddyliol a chorfforol cymunedau lleol,
a chodi ymwybyddiaeth o meddwlgarwch ac ardal y Carneddau

Cydweithredu

Mind: cofrestru, asesiadau risg ac arweinwyr teithiau
Partneriaeth Rheilffordd Cymunedol a Phartneriaeth
Tirwedd y Carneddau: cyllido, dod o hyd i lwybrau a
rhwydweithio cymdeithasol

Cyfranogwyr

Effaith gadarnhaol ar les, agwedd bositif ac ymdeimlad
o gyflawniad cyffredinol y rhai a gymerodd rhan
Gweithio gyda gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol i
wella lles
Integreiddio iechyd â thrafnidiaeth gyhoeddus er mwyn
cyrraedd amcanion lles

Integreiddio

Defnyddio trafnidiaeth
gyhoeddus i gyrraedd
teithiau cerdded er lles,
gwella hyder i deithio
Llai o atgyfeiriadau at
feddygon teulu am faterion
iechyd meddyliol a chorfforol
Dod ag unigolion o’r un anian
at ei gilydd i greu rhwydwaith
cymdeithasol newydd

Atal

Cynllunio cyfres newydd                            o
deithiau cerdded a chynnwys    
 arbenigwyr i drafod amrywiaeth o bynciau
Rhoi lle amlwg i’r cysylltiad rhwng
Trafnidiaeth Cymru a Phartneriaeth
Tirwedd y Carneddau ar wefan y
Bartneriaeth Rheilffordd Cymunedol er
mwyn denu mwy o bobl i gymryd rhan
Hyrwyddo defnyddio trafnidiaeth
gyhoeddus fel ffordd o wneud lles

Tymor hir



Effaith
Mae’r data ac adborth ansoddol canlynol yn adlewyrchu’r effaith gadarnhaol
gafodd y prosiect Cerdded er Lles ar yr unigolion a gymerodd rhan:



“Mi wnes i fwynhau stopio a
bod yn ddistaw am funud a
jyst gwrando - dwi ddim yn

meddwl ein bod ni’n ei wneud
yn ddigon aml o ddydd i

ddydd, jyst bod yn y foment."

“Mi wnes i fwynhau
cerdded mewn ardaloedd
lleol hyfryd gydag amser i

sgwrsio a mwynhau’r
golygfeydd – hyd yn oed yn

y niwl ar Fynydd Dre!”

“Roeddwn i’n hoff o gael
cyfle i gwrdd â phobl eraill,

ac mi wnes i fwynhau’r
natur gymdeithasol o
gerdded mewn grŵp.”

“Mi wnes i fwynhau’r
cyfeillgarwch a theimlad

hamddenol yn y grwpiau –
cefais groeso mawr.”

“Mi wnes i fwynhau cerdded
gyda ffrindiau a’r grwpiau

eraill yn fawr iawn.”



Beth nesaf?
Ffurfiwyd partneriaethau newydd er
mwyn cryfhau cysylltiadau gweithiol yn
y dyfodol
Gwnaethpwyd ffrindiau newydd ymhlith
y rhai a fynychodd y teithiau cerdded
Mi fydden ni’n parhau i weithio gyda
charfannau newydd a phresennol er
mwyn cael yr effaith orau posibl ar
iechyd corfforol a meddyliol pobl leol

@RheilfforddDyffrynConwyConwyValleyRailway

@LeinDconwyVLine

Cysylltwch â ni


