
Cymru wedi’i chynllunio ar gyfer cerdded
Byddwn yn cynyddu cefnogaeth 
ar gyfer rhwydwaith hawliau 
tramwy cadarn fel asgwrn 
cefn tirwedd sy’n fwy agored a 
hygyrch; y rhyddid i grwydro 
gyda’r wybodaeth i amddiffyn.

Byddwn yn datblygu 
partneriaethau 

newydd ac 
yn cefnogi ein 

gwirfoddolwyr i wella 
ein hamgylchedd 

cerdded.

Rhoi cerdded yng nghanol cymunedau 

Byddwn yn cynghori a 
chefnogi cymunedau i gael 
y gorau o’r awyr agored.
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Treftadaeth 
naturiol 
Cymru

Profiad 
unigryw

Cefnogi ac 
amddiffyn 
mynediad
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Our 10 year vision

Canol 
cymunedau

Lleoedd  
gwyrdd lleol

Rydym yn gweithio i greu Cymru lle gall 
pawb fwynhau cerdded yn yr awyr agored 
a mwynhau’r manteision o wneud hynny.  
Rydym eisiau i Gymru gynnig mynediad o’r 
radd flaenaf i’r awyr agored gan gynnwys 
rhwydwaith o lwybrau sy’n cael ei gadw’n dda 
a’i hoffi’n fawr. Drwy gerdded rydym yn cysylltu 
pobl â’u milltir sgwâr.   

Byddwch yn fywiog

Byddwn yn helpu mwy o 
deuluoedd i ddarganfod 
cerdded ac ailgysylltu â’u 
mannau gwyrdd lleol.

Byddwn yn cynnig mwy 
o deithiau cerdded byr, i 
helpu pobl i gymryd camau 
tuag at iechyd gwell.

Byddwn yn creu mwy o 
gyfleoedd amrywiol i gael 
mwy o bobl i ymuno â’n 
teithiau cerdded.

Byddwn yn paratoi 
cenedlaethau’r dyfodol 
fel gwarcheidwaid eu 
hamgylchedd a’u helpu i 
wireddu manteision iechyd 
cerdded.

Partneriaethau 
newydd

Tirwedd 
hygyrch

Ein gweledigaeth>

Byddwn yn cymryd y rôl arweiniol 
gan ddod ag eraill at ei gilydd i 
hyrwyddo hawliau a rhyddid 
cerddwyr, i greu newid cadarnhaol 
a chefnogi cerdded. 

Darganfod 
cerdded

Gwybodaeth 
leol

Camau tuag at 
well iechyd

Ramblers Cymru yw gwarcheidwaid 
rhwydwaith llwybrau yng Nghymru.   
Rydym yn helpu pobl Cymru ac ymwelwyr i 
fwynhau cerdded ac rydym yn  
diogelu’r mannau rydym i gyd  
yn hoffi eu cerdded.     

Teuluoedd 
bywiog

Rhwydwaith 
llwybrau 

hyfyw

Byddwn yn defnyddio ein 
gwybodaeth ar lawr gwlad 

i gefnogi ac amddiffyn 
mynediad ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol.

Byddwn yn dod â phobl a 
sefydliadau at ei gilydd i’n helpu 

ni i gyd gynllunio rhwydweithiau 
sydd eu hangen ar gymunedau, 
ac i greu’r mannau awyr agored 

gorau posibl i bobl eu mwynhau.
Byddwch yn fywiog

Sut byddwn yn gwneud hyn?
Byddwn angen:
• helpu pawb i ganfod eu traed;
• rhoi cerdded yng nghanol cymunedau;
• i Gymru gael ei chynllunio ar gyfer cerdded.

Ble fydd hyn yn ein harwain?

At Gymru lle: Mae pobl yn 
deall yr awyr agored, eu 
hawliau a’u cyfrifoldebau 
fel cerddwyr, ac mae eu 
synnwyr fel unigolion o’u 
milltir sgwâr yn gadarn.

Mae rhwydweithiau 
llwybrau yn cael eu 
coleddu fel asedau 
cymunedol go iawn.

Mae cymunedau bywiog yn fwy 
cydlynol gyda rhwydweithiau 
o lwybrau sy’n cysylltu pobl 
â’u lleoedd hwy ac â’r tirwedd 
ehangach.

Mae ein treftadaeth, ein 
tirwedd a’n diwylliant naturiol 
Gymreig unigryw yn cael 
ei drysori a’i fwynhau ar 
draws y cenedlaethau ac am 
genedlaethau i ddod.

Mae pobl Cymru yn iachach, 
yn hapusach ac yn cysylltu 
mwy â’r awyr agored.

Mae gan bawb y rhyddid i 
fwynhau’r awyr agored yng 
Nghymru ar droed ac i elwa 
o’r profiad unigryw. 
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Elusen gofrestredig yw Cymdeithas y Cerddwyr (Cymru a Lloegr, Rhif 1093577; Yr Alban, Rhif SC039799).
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Byddwn yn creu mwy 
o gyfleoedd amrywiol 
i fwy o bobl ymuno â’n 
teithiau cerdded.

Helpu pawb i ganfod eu traed
Cyfleoedd 
amrywiol

Cefnogi 
gwirfoddolwyr
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