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- Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yng 

Nghymru - 

cynghori yr Ymddiriedolaeth yng Nghymru -  

 

Cyn brif weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yw Steve, a bu yn y swydd honno am 

14 blynedd tan ddiwedd 2018.  Datblygodd gysylltiadau cryf ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru 

pan oedd yn brif weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac felly mae ganddo 

raglenni a pholisïau a fydd yn cael effaith ac yn dylanwadu ar waith yr Ymddiriedolaeth yng 

-fynd â gwaith 

yr Ymddiriedolaeth yng Nghymru, gan gynnwys cadeirio The Prince's Trust - Cymru am bum 

mlynedd. 

 

Safle Treftadaeth y Byd yn Llangollen gydag ysblander Dyfrbont Pontcysyllte, Camlas unigryw 

gamlesi Abertawe a Maldwyn.  Mae gan ddyfrffyrdd Cymru rôl bwysig wrth ystyried iechyd a 

llesiant pobl leol yn ogystal ag ymwelwyr, am 

 

 

Dywedodd Richard Parry, prif weithredwr yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd: 

 gwneud cyfraniad enfawr 

 

 

https://canalrivertrust.org.uk/cymru
https://twitter.com/CanalRiverTrust


 

Tudalen 2 o 2 

 

 Am ragor o wybodaeth am yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd gan gynnwys sut gallwch 
wirfoddoli neu roi arian i gefnogi ein gwaith ewch i www.canalrivertrust.org.uk/cymru 
<https://canalrivertrust.org.uk/cymru>. 
 
-DIWEDD-  
 

Am ragor o geisiadau gan y cyfryngau cysylltwch â: 

Fran Read, swyddog cenedlaethol y wasg, Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd  
ffôn 07796 610 427 e-bost fran.read@canalrivertrust.org.uk 
<mailto:fran.read@canalrivertrust.org.uk>   

 

Nodiadau i olygyddion: 

c Afonydd yn gofalu am 2,000 o filltiroedd o gamlesi ac 

hapusach. Wrth ddod â chymunedau at ei gilydd i wneud gwahaniaeth i'w dyfrffordd lleol, rydyn 

 
<https://canalrivertrust.org.uk/cymru> 
 
 
Mae  yn cefnogi datblygiad gwaith yr Ymddiriedolaeth drwy ymgysylltu 
â bywyd cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol a diwylliannol Cymru. 
 

chyrff allweddol eraill 
yng Nghymru i ddylanwadu ar strategaethau a chynlluniau Cymru mewn perthynas â dyfrffyrdd. 

iedolwyr, gweithredwyr ac uwch reolwyr ar 
faterion yng Nghymru.  
 

eisoes ac yn cynnwys pobl â chysylltiadau ehangach yng Nghymru gan gynnwys o'r sector 
cyhoeddus, elusennol a phreifat.   

 


