
Cymru

Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod ein camlesi yng 
Nghymru yn ddyfrffyrdd byw a llawn gweithgarwch 
sy’n helpu i gyfoethogi bywydau a gwella iechyd a 
llesiant pobl sy’n byw a gweithio wrth ymyl y gamlas.
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Chwith:  

Camlas Llangollen

Yn ystod y flwyddyn, cafwyd cryn 
weithgarwch ar hyd Camlas Trefaldwyn. 
Mae’r ddyfrffordd wedi elwa ar raglen rheoli 
llystyfiant a charthu gwerth £320,000, a 
chafodd gwirfoddolwyr eu hyfforddi mewn 
technegau gosod gwrychoedd (a ariannwyd 
gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl). 
Cawsom £100,000 hefyd gan gronfa Teithio 
Llesol Cyngor Powys i wella’r llwybr tynnu 
ar hyd y gamlas. Ac ym mis Mehefin 2018, 
gwahoddwyd cymunedau lleol i edrych 
yn fwy manwl ar ein prosiect £4 miliwn i 
greu cyfres o byllau dŵr a chynefinoedd ar 
hyd y gamlas fel rhan o’r gwaith o adfer y 
ddyfrffordd hanesyddol hon.

Ym mis Hydref 2018, fe lansion ni 
arddangosfa deithiol o ffotograffau yn 
canolbwyntio ar Gamlas Trefaldwyn a 
ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y 
Loteri, Rhaglen ERDF Dŵr Croyw yn 
Gyntaf Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt 
Swydd Amwythig a Phartneriaeth Camlas 
Trefaldwyn. Fe gynhyrchon ni ffilm fer, 
‘Life on the Monty’, i ddathlu blwyddyn 
o adfer y ddyfrffordd ac enillodd ein 
gwaith adfer ar Bont Glan Hafren Wobr 
Rhagoriaeth Adeiladu yng Nghymru am 
Gadwraeth ac Adfywio.

Ym mis Tachwedd 2018, ymunodd yr 
Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog 
Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, â ni yn 
y Trallwng i drafod rôl Camlas Trefaldwyn o 
ran cynhyrchu twristiaeth wledig a gwella 
iechyd a llesiant.

Gyda Chymdeithas Camlas Abertawe, 
roedden ni’n falch o sicrhau £320,000 o 
Gyllid Datblygu Cymunedau Gwledig gan y 
timau Datblygu Gwledig yng nghynghorau 
Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. 
Y cyllid yw rhan gyntaf gweledigaeth 10 
mlynedd i sefydlu’r gamlas fel cyrchfan 
treftadaeth a hamdden i ymwelwyr yn y De.

Mae 2019 yn nodi 10 mlynedd o Statws 
Treftadaeth y Byd i Safle Treftadaeth y Byd 
Dyfrbont Pontcysyllte a Chamlas Llangollen. 
Ym mis Ebrill 2018 dathlodd y safle 
Ddiwrnod Treftadaeth y Byd mewn cyfres 
o ddigwyddiadau i’r teulu yng Nghanolfan 
Ymwelwyr Basn Trefor. Diolch i gyllid 
gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth 
Cymru, aethon ni ati i greu meysydd parcio 
ychwanegol yn y cyrchfan poblogaidd 
hwn, ac ailwampio’r mynediad i’r safle. Fe 
gyflwynon ni hefyd arwyddion newydd a 
lansio ymgyrch ddiogelwch i atal pobl sy’n 
defnyddio byrddau padlo a beicwyr rhag 
croesi’r ddyfrbont o ystyried y peryglon.

Fel rhan o raglen atgyweirio’r gaeaf, fe 
fuddsoddon ni dros hanner miliwn o 
bunnoedd mewn atgyweirio ein dyfrffyrdd 
yng Nghymru, yn bennaf ar weddnewidiad 
mawr ar ein loc ar Gamlas Sir Fynwy a 
Brycheiniog yn Llangynidr. Yn ogystal, ar 
Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog, roedden 
ni’n falch iawn bod dau o’n prentisiaid wedi 
cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau 
Angylion Treftadaeth Cymru eleni mewn 
cydnabyddiaeth o’u gwaith yn atgyweirio’r 
gwaith carreg hanesyddol ar Ddyfrbont 
Brynich yn 2017.

Bydd basn camlas Llanfihangel Pont-y-moel 
yn derbyn canolfan weithgareddau newydd 
i ymwelwyr fel rhan o brosiect £4 miliwn ar 
y cyd rhwng, CBS Caerffili, CBS Torfaen a 
Glandŵr Cymru sef y Canal & River Trust 
yng Nghymru. Bydd y prosiect i drawsnewid 
Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog yn ganolfan 
antur yn dathlu’r gorau o dreftadaeth ac 
adnoddau naturiol y Cymoedd, ac mae’n 
rhan o raglen brosiect Cyrchfannau Denu 
Twristiaeth ehangach Llywodraeth Cymru 
Llywodraeth Cymru a ariennir gan yr UE.

Fel rhan o’r gwaith o ailfrandio’r Canal & 
River Trust, aethom ati i gadarnhau ein 
hymrwymiad i sicrhau hunaniaeth ar wahân i 
Gymru, sef Glandŵr Cymru. 

“Fel rhan o raglen atgyweirio’r gaeaf, 
fe fuddsoddon ni dros hanner miliwn 
o bunnoedd mewn atgyweirio ein 
dyfrffyrdd yng Nghymru”
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