
Ymateb i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Reoli Perygl Llifogydd               
ac Erydu Arfordirol yng Nghymru 

 
Rydym yn croesawu canfyddiadau’r adroddiad ac yn cynnig yr ymateb canlynol i’r 5 
argymhelliad ynddo.                     
 
Argymhelliad 1 - Wedi’i dderbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cynnydd arafach nag yr oedd wedi ei fwriadu i 
roi sylw i rai o argymhellion adolygiadau blaenorol a chamau gweithredu a amlinellir yn 
y Strategaeth Genedlaethol. Mae llawer o’r camau hyn a oedd heb eu cymryd wedi eu 
hadlewyrchu ers hynny yn Adolygiad o Lifogydd Arfordirol Cymru (2014) a Chynllun 
Cyflawni ar Adolygiad Arfordirol Cymru (2015). Wrth ailwampio ei Strategaeth 
Genedlaethol yn 2017/18, dylai Llywodraeth Cymru:  

 
a) Werthuso ei chynnydd yn erbyn argymhellion adolygiadau blaenorol a diweddaru’r 

Cynllun Cyflawni ar Adolygiad Arfordirol Cymru i roi sylw i unrhyw broblemau sy’n 
dal i fodoli. Dylai’r cynllun bennu targedau ac amserlenni realistig ar gyfer rhoi 
atebion ar waith.   

 
Bydd adolygiad y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol yng Nghymru yn 2017/18 yn diweddaru’r cynnydd ar yr amcanion sydd 
wedi’u rhestru ar hyn o bryd ac, os yw hynny’n briodol, yn eu hadnewyddu a’u 
diweddaru. Bydd hwn yn gyfle amserol i adolygu’r amcanion sydd eto i’w cwblhau a’r 
amcanion parhaus, cymeradwyo’r rhai sydd wedi’u cwblhau ac ystyried rhai newydd.  
 
Mae’n werth nodi bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud gwaith ychwanegol at 
amcanion y Strategaeth Genedlaethol ers ei chyhoeddi. Mae hyn yn cynnwys sefydlu’r 
rhaglen newydd gwerth £150m – y Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol - a rheoli’r ymateb 
i bedwar achos o lifogydd mawr. Er ein bod yn cynllunio ar gyfer digwyddiadau o’r fath, 
mae gwaith adweithiol ychwanegol yn anochel gysylltiedig â hyn, gan gynnwys cyllid 
ar gyfer argyfyngau. Mae Adolygiad Arfordirol Cymru a’i Gynllun Cyflawni’n esiamplau 
o waith a chamau gweithredu a ddeilliodd o lifogydd eang 2013/14. 
 
Cyhoeddir Cynllun Cyflawni’r Adolygiad Arfordirol yn nes ymlaen eleni, gan amlinellu 
sut mae Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Rheoli Risg Cymru wedi ymateb i’w 
argymhellion. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Lleol ac awdurdodau rheoli 
risg eraill wedi gweithio’n galed yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf i roi sylw i’r 
argymhellion ac mae adroddiadau wedi cael eu cwblhau’n rhoi sylw i’r themâu 
allweddol. Bydd canlyniadau’r adroddiadau’n cael eu hystyried ar gyfer amcanion 
newydd yn adolygiad y Strategaeth Genedlaethol. Roedd yr Adolygiad Arfordirol yn 
cynnwys rhai argymhellion sydd, yn ôl eu natur, yn ofynion parhaus neu’n faterion ble 
mae gwelliannau parhaus yn cael eu ceisio bob amser, er enghraifft, gyda rhagolygon 
amrediad hir, gwella manwl gywirdeb y rhagolygon arfordirol a pharhau i wella’r arfer o 
fapio perygl. Gellir ystyried argymhellion parhaus o’r fath wrth adolygu’r Strategaeth 
Genedlaethol hefyd.                           
 
Fel gyda’r strategaeth bresennol, bydd yr amcanion yn y Strategaeth Genedlaethol 
wedi’i hadolygu’n cyflwyno amserlen ar gyfer cwblhau a’r sefydliad sy’n gyfrifol am roi 
pob argymhelliad ar waith.                      
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Mae holl argymhellion Adroddiad blaenorol Swyddfa Archwilio Cymru, “Peryglon Erydu 
Arfordirol a Llifogydd Llanwol yng Nghymru 2009”, wedi’u cwblhau yn awr ac fe’u 
cymeradwywyd ym mis Awst 2015. 
 
Amserlen: Mis Ebrill 2018 ar ôl i adolygiad y Strategaeth Genedlaethol gael ei 
gwblhau              
 

b) Datblygu strategaeth i nodi cyllid hirdymor ar gyfer diogelu’r arfordir, gan 
gynnwys cyllid o sawl adran lywodraethol a chorff allanol, ac i ddarparu 
manteision lluosog yn benodol. Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda’i 
phartneriaid i ddysgu o’r model ariannu partneriaeth yn Lloegr i ddeall sut mae 
cynghorau wedi gallu denu cyllid allanol (paragraffau 2.25-2.31). 

 
Mae’r Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol yn dangos dull strategol Llywodraeth Cymru o 
weithredu, gan weithio gydag awdurdodau lleol i ganfod ffyrdd eraill o gyllido 
cynlluniau arfordirol ac i weithio dros amserlenni hirach o ran rhaglennu a chyllido. 
Dyma un o nifer o raglenni lle mae strategaeth Llywodraeth Cymru’n gwneud defnydd 
o gyfraddau llog isel a phwerau benthyca sydd ar gael i gyllido buddsoddiadau cyfalaf 
gan ad-dalu yn y tymor hir o ffrydiau refeniw. Nod y cynllun yw darparu buddsoddiad o 
£150 miliwn, gwerth cyfalaf, o gynlluniau arfordirol ledled Cymru gyda’r adeiladu dros 
gyfnod o dair blynedd yn dechrau ym mis Ebrill 2021.   
 
Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn cefnogi awdurdodau lleol i adnabod a datblygu 
cynlluniau posib. Mae’r Rhaglen wedi datgan yr angen am i awdurdodau lleol ystyried 
y potensial i ddarparu manteision niferus oddi mewn i achosion busnes y prosiect. 
Adlewyrchir hyn hefyd yng nghyfansoddiad bwrdd y rhaglen, gyda chysylltiadau ar 
draws adrannau’r llywodraeth, gan gynnwys adfywio, twristiaeth a thrafnidiaeth.                    
 
Mae cyfraniadau ariannol/cyllid partneriaeth yn cael ei annog eisoes a’i groesawu yn y 
rhaglenni rheoli perygl llifogydd ac arfordirol a dylai pob Awdurdod Rheoli Perygl 
ymchwilio i hyn. Ceir hefyd gyfleoedd am gynlluniau a gyllidir ar y cyd ble mae 
manteision niferus i’w cael, fel y rhai a welir ym Mae Colwyn a Chwm Ivy, Gŵyr. 
 
Gellir datgan hyn yn glir yn y Canllawiau Gwerthuso Prosiectau sydd wedi’u hadolygu. 
Dechreuodd y gwaith ar y rhain ym mis Mai 2017 ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau 
erbyn diwedd 2017. Byddwn yn parhau i ymchwilio i’r posibiliadau ar gyfer cyllid 
partneriaeth, gan ychwanegu at y gwaith a wnaed gan bwyllgor Rheoli Perygl 
Llifogydd Cymru yn 2013 ac adolygu sut mae hyn wedi gweithio yn Lloegr. Dyma 
rywbeth y gall Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol 
newydd helpu i’w roi ar waith.                                          
 
Amserlen: Mae gwaith paratoawl ar y Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol wedi dechrau 
eisoes. Bydd adolygiad o gyllid partneriaeth posib yn cael ei gynnal gan y Pwyllgor 
Llifogydd ac Erydu Arfordirol erbyn diwedd 2017. 
 
 
 
 
 
 
 



c) Gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod digon o gyllid ar gael ar gyfer 
gweithgareddau refeniw fel cynnal a chadw, monitro arfordirol ac ymgysylltiad 
cymunedol (paragraffau 2.36-2.37). Dylai’r gwaith hwn gynnwys adolygiad o 
wariant cynghorau drwy’r Grant Refeniw Amgylcheddol Sengl a ffynonellau 
cyllid refeniw eraill i ystyried effaith y trefniadau newydd ar ariannu 
gweithgareddau rheoli perygl llifogydd. 

 
Gweinyddir y Grant Refeniw Amgylcheddol Sengl gan dîm canolog ac yn ddiweddar 
mae’r grant wedi bod yn destun archwiliad mewnol, yn edrych ar y broses a’r 
systemau sydd yn eu lle, yn hytrach na’r effaith y mae’r rhaglen wedi’i chael.  Disgwylir 
hefyd i SAC gynnal archwiliad ar y rhaglen yn 2017-18, ond mae’r cwmpas eto i gael 
ei benderfynu. 
 
Mae’r cynnwys refeniw a gyfrannodd y Tîm Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 
at y grant refeniw yn fach iawn o gymharu â’r gyllideb yn gyffredinol. Yn 2016/17, 
mae’r gyllideb Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn £54.945 miliwn, gyda dim 
ond £1.1miliwn (2%) o’r swm yma’n mynd i’r grant hwn. Hefyd mae elfen llifogydd y 
grant ESD cyffredinol yn fach iawn. 
 
Mae’r Gangen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn adolygu’r adran llifogydd 
ym mhob cais am y grant refeniw a gyflwynir gan yr Awdurdodau Lleol, er mwyn 
sicrhau bod y grant hwn yn cael ei ddefnyddio at bwrpas refeniw rheoli perygl 
llifogydd. Yng ngheisiadau 2016/17, yn ogystal â chyllid ar gyfer dyletswyddau fel rhoi 
gwybod am lifogydd, mân waith cynnal a chadw a chodi ymwybyddiaeth/ymgysylltu 
cymunedol, gwnaeth Awdurdodau Lleol gais am y grant hwn hefyd ar gyfer gwaith 
rheoli perygl llifogydd mwy arloesol ac i ddarparu manteision ehangach y tu hwnt i 
ddim ond rheoli perygl llifogydd ac erydu. 
 
Gall Awdurdodau Lleol hawlio’r grant hwn ddwywaith y flwyddyn ac, ochr yn ochr â’u 
hawliad am grant, rhaid iddynt gyflwyno adroddiad monitro i ddangos cynnydd yn 
erbyn yr allbynnau disgwyliedig, fel y rhestrir yn y ceisiadau. 
 
Yn ystod y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf, rydym wedi treialu cynllun grant i 
Awdurdodau Lleol wneud cais iddo ar gyfer gwneud gwaith cynnal a chadw a draenio 
ar raddfa fechan, gwerth hyd at £100,000 y cynllun, drwy gyfrwng proses ymgeisio 
symlach. Mae hyn wedi cael ei groesawu gan Awdurdodau Lleol a Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru. Byddai’n briodol cynnal adolygiad byr yn awr i asesu 
effeithiolrwydd cyllid o’r fath ac a ddylai barhau. Mae hyn yn cael ei drafod eisoes gyda 
Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 
 
Amserlen: Erbyn mis Ebrill 2017 (i adolygu grant cynnal a chadw ar raddfa fechan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) Integreiddio gwaith rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yn well ar lefel 
strategol gyda deddfwriaeth newydd sy’n cynnwys Deddf Cynllunio (Cymru) 
2015, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr 
Amgylchedd (Cymru) 2016 (paragraffau 2.9-2.11). 

 
Bydd yr adolygiad o’r Strategaeth Genedlaethol yn gyfle i integreiddio’r ddeddfwriaeth 
newydd yn y gwaith o reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru. Mae’r 
mesurau canlynol yn dechrau’r integreiddio hwn cyn yr adolygiad. 
 
Mae’r Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol yn integreiddio ac yn annog manteision 
ehangach wrth ddatblygu ac adeiladu cynlluniau arfordirol yn y rhaglen, yn enwedig 
mewn perthynas ag adfywio a thwristiaeth. Mae’r adrannau hyn yn chwarae rhan 
bwysig yn y rhaglen drwy fwrdd y rhaglen sy’n cynnwys cynrychiolwyr mewnol ac 
allanol ac adrannau allweddol o’r llywodraeth.                           
 
Rydym eisoes yn integreiddio deddfwriaeth newydd yn ein gwaith rheoli perygl 
llifogydd ac erydu arfordirol. Mae ffurflenni cais y grant refeniw ESD a’r grant cynnal a 
chadw ar raddfa fechan yn gofyn i awdurdodau lleol nodi sut bydd y gwaith 
arfaethedig yn cynnig manteision ehangach ac yn bodloni nodau llesiant.                       
  
Rydym hefyd yn diweddaru ein Canllawiau Gwerthuso Prosiectau a fydd yn cynnwys 
yr angen am ddatgan manteision ehangach, nodau llesiant a’n dulliau o weithio fel 
sydd wedi’u datgan yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r 
gwaith hwn yn barhaus ac mae disgwyl i ddrafft byw gael ei gwblhau erbyn mis 
Tachwedd 2016, i Awdurdodau Lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru ei ddefnyddio wedyn 
wrth wneud cais am grant Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol. Bydd 
Llywodraeth Cymru yn cynnal gweithdai yn dilyn hyn i drafod y newidiadau gyda’r 
awdurdodau rheoli risg ac i ddarparu hyfforddiant yn ôl yr angen.                       
 
Byddwn yn defnyddio’r pwerau newydd sydd wedi’u rhoi o dan Ddeddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016 i sefydlu’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol newydd. Mae disgwyl 
i’r pwyllgor hwn gael ei sefydlu ar ddechrau 2017 a chael cylch gorchwyl ehangach 
na’r pwyllgor mae’n cymryd ei le, gan roi cyngor i Weinidogion Cymru ac awdurdodau 
rheoli risg ar berygl llifogydd ac arfordirol o bob ffynhonnell. Wrth sefydlu’r pwyllgor 
hwn, byddwn hefyd yn diddymu Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd Cymru sydd, ar hyn o 
bryd, yn dyblygu llawer o ddyletswyddau Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru. Trwy hynny 
byddwn yn gwneud y prosesau llywodraethu’n fwy effeithlon.           
 
Rydym yn gweithio gyda swyddogion cynllunio Llywodraeth Cymru i wella’r ffordd mae 
cyngor perygl llifogydd a’r gwaith mapio cysylltiedig yn cael eu hystyried mewn 
penderfyniadau cynllunio. 
 
Amserlen: Mis Mawrth 2017 – bydd y Canllawiau Gwerthuso Prosiectau wedi’u 
cwblhau ac yn cael eu defnyddio, bydd Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol wedi 
cael ei sefydlu             
 
 
 
 
 
 



Argymhelliad 2 - Wedi’i dderbyn 
 
Disgrifiodd Llywodraeth Cymru swyddogaethau a chyfrifoldebau yn ei Strategaeth 
Genedlaethol ond fe’n hysbyswyd gan randdeiliaid nad oeddent yn eglur o hyd o ran 
rhai agweddau. Mae Cynllun Cyflawni ar Adolygiad o Lifogydd Arfordirol Cymru yn 
cynnwys prosiect a arweinir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Cyfoeth 
Naturiol Cymru i egluro swyddogaethau a chyfrifoldebau sefydliadau sy’n gyfrifol am 
reoli perygl llifogydd. Dylai Llywodraeth Cymru egluro swyddogaeth oruchwylio 
Cyfoeth Naturiol Cymru a sut y mae’n wahanol i swyddogaeth Llywodraeth Cymru o 
reoli perfformiad (paragraff 2.17). 
 
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi cynnal adolygiad a chyflwyno 
adroddiad, fel rhan o un o’r argymhellion yng Nghynllun Cyflawni Adolygiad Arfordirol 
Cymru, gan edrych ar rôl a chyfrifoldebau awdurdodau rheoli risg.                                       
   
Bydd yr adolygiad o’r Strategaeth Genedlaethol yn gyfle i esbonio ymhellach rôl a 
chyfrifoldebau’r awdurdodau rheoli risg, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru ac 
Awdurdodau Lleol, gan ystyried canfyddiadau’r adolygiad hwn.          
 
Amserlen: Mis Mawrth 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Argymhelliad 3 - Wedi’i dderbyn 
Ceir tystiolaeth nad yw rhai cymunedau’n ymwybodol o hyd o oblygiadau hirdymor dull 
seiliedig ar risg Llywodraeth Cymru. Mae ymgysylltiad cymunedol wedi cael ei lesteirio 
gan ddiffyg opsiynau yn y strategaeth genedlaethol i helpu cynghorau i baratoi 
cymunedau ar gyfer cilio a reolir. Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu opsiynau o fewn 
y strategaeth genedlaethol i helpu cynghorau i baratoi cymunedau lle y mae’n debygol 
y bydd angen cilio a reolir. Dylai’r opsiynau hyn ystyried y trefniadau cyfreithiol ac 
ariannol sy’n ofynnol i adleoli pobl ac asedau i ffwrdd oddi wrth berygl o lifogydd 
(paragraffau 2.7-2.8). Dylai Llywodraeth Cymru hefyd nodi sut y bydd yn cyfathrebu 
goblygiadau ei ddull seiliedig ar risg i’r cyhoedd (paragraffau 1.21 i 1.22). 
 
Un o’r pedwar amcan o dan y Strategaeth Genedlaethol yw codi ymwybyddiaeth a 
chael pobl i ymwneud ag ymateb i berygl llifogydd ac erydu arfordirol. Adlewyrchir 
pedwar amcan y Strategaeth Genedlaethol yn y Strategaethau Rheoli Perygl Llifogydd 
Lleol unigol sy’n cael eu paratoi gan bob un o’r Awdurdodau Lleol ac felly mae’r 
Awdurdodau Lleol yn ymwneud eisoes â gweithgareddau codi ymwybyddiaeth. 
Gwelwyd hyn hefyd yng ngheisiadau’r Awdurdodau Lleol am grant refeniw ESD, gyda 
llawer ohonynt yn defnyddio’r grant hwn i gynnal gweithgareddau o’r fath. Mae 
Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal gweithgareddau ymgysylltu gyda chymunedau sy’n 
wynebu perygl o lifogydd, drwy gyfrwng ei raglen Ymwybyddiaeth o Lifogydd Cymru 
ac awdurdodau lleol. 
 
Bydd yr adolygiad o’r Strategaeth Genedlaethol y flwyddyn nesaf yn sicrhau bod y dull 
seiliedig ar risg o reoli perygl llifogydd yn cael ei wneud yn gliriach.                           
 
Awdurdodau Lleol arfordirol sydd yn y sefyllfa orau i gyfathrebu am broblemau 
llifogydd lleol gyda’u cymunedau arfordirol, gan eu bod yn deall materion lleol. Dylent 
reoli perygl llifogydd yn eu hawdurdod fel y nodir yn eu Strategaeth Leol ar gyfer 
Rheoli Perygl Llifogydd. Ni ddylai Llywodraeth Cymru orchymyn sut mae gwneud hyn 
mewn polisi na strategaeth. Yn hytrach, byddwn yn darparu pecyn adnoddau addasu 
arfordirol sy’n cynnwys arferion gorau ac esiamplau da o sut mae ardaloedd eraill wedi 
cyfathrebu negeseuon anodd, yn enwedig ynghylch cilio a reolir.           
 
Mae ymchwil parhaus yn cael ei gynnal yng nghymuned Fairbourne, Gwynedd i 
edrych ar y canlynol:  

 cynnwys y gymuned i’w gwneud yn ymwybodol o’r perygl mae’n ei wynebu nawr ac 
yn y dyfodol, 

 archwilio astudiaeth ddichonoldeb cynllun prynu i osod, 

 meithrin hunangynhaliaeth a chadernid cymunedol,             

 datgan effeithiau Cynlluniau Rheoli Traethlin ar economi a phobl Fairbourne. 
Bydd yr ymchwil hwn yn darparu esiamplau o sut mae un gymuned yn paratoi ar gyfer 
newidiadau. Dim ond ar ôl cwblhau’r ymchwil hwn y bydd yn briodol creu pecyn 
adnoddau addasu arfordirol.                       
 
Bydd rhaid i ni gwblhau ac ystyried yr ymchwil cysylltiedig sydd i gael ei gynnal ym mis 
Rhagfyr 2017 cyn cwblhau’r argymhelliad hwn. Bydd pecyn adnoddau ar gael ochr yn 
ochr â’r Strategaeth Genedlaethol ac yn cyd-fynd â hi, yn hytrach na chael ei gynnwys 
yn rhan ohoni. 
 
Amserlen: Mis Awst 2018 



Argymhelliad 4 - Wedi’i dderbyn 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adrodd ar ei weithgareddau a’i gynnydd ei hun yn 
erbyn y Strategaeth Genedlaethol o dan adran 18 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 
heb fanteision adolygiad annibynnol. Dylai Llywodraeth Cymru adolygu trefniadau 
adrodd adran 18 ac ystyried adolygiad annibynnol o berfformiad, neu adolygiad 
cymheiriaid o adroddiadau adran 18 Cyfoeth Naturiol Cymru (paragraff 2.17). 
 
Mae’r gofyniad presennol i Cyfoeth Naturiol Cymru adrodd ar y Strategaeth 
Genedlaethol wedi’i nodi yn y ddeddfwriaeth o dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 
2010. Byddai’n rhaid i unrhyw ddiwygiadau i’r Ddeddf hon gael eu gwneud drwy 
ddeddfwriaeth a byddai angen cyfrwng deddfwriaethol priodol.                              
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried bod adolygiad o briodolrwydd Cyfoeth Naturiol 
Cymru i adrodd ar y Strategaeth Genedlaethol o werth a bydd yn ystyried hon fel tasg 
i’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol newydd ar ôl iddo gael ei sefydlu. Byddai hyn 
yn darparu adolygiad annibynnol gan sefydliad heb gyfrifoldeb am gyflawni yn erbyn yr 
amcanion yn y strategaeth. 
 
Byddwn yn gofyn i’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol ystyried opsiynau ar gyfer 
adolygu’r Strategaeth Genedlaethol ac yn ystyried sut gall y pwyllgor roi adolygiad 
annibynnol neu oruchwylio’r adroddiad adran 18 cyn ei gyhoeddi.                          
 
Amserlen: Diwedd 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Argymhelliad 5 - Wedi’i dderbyn 
Mae Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru yn aelod o’r Rhaglen Ymchwil a 
Datblygu Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol ar y Cyd gydag Adran yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Llywodraeth y DU (Defra) ac Asiantaeth yr 
Amgylchedd. Er y gallai rhanddeiliaid wneud mwy i gymryd rhan yn y Rhaglen hon, 
gallai Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru rannu arfer da a nodwyd gan y 
Rhaglen yn fwy effeithiol, yn enwedig gyda chynghorau. Dylai Llywodraeth Cymru 
weithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i rannu a hyrwyddo’r arfer da a nodwyd yn y 
Rhaglen Ymchwil a Datblygu Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol gyda 
chynghorau (paragraff 2.6). 
 
Mae llawer o ymchwil defnyddiol yn cael ei wneud fel rhan o’r Rhaglen Ymchwil a 
Datblygu ar y Cyd ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol. Rydym yn 
cytuno bod angen dosbarthu’r ymchwil hwn yn well i randdeiliaid. Mae tudalennau 
ymchwil yn cael eu cadw ar hyn o bryd ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd a than yn 
ddiweddar nid oeddent yn cyfeirio llawer at ymwneud Llywodraeth Cymru na Cyfoeth 
Naturiol Cymru. Fodd bynnag, mae’r wefan yn cyfeirio at y ddau sefydliad erbyn hyn.  
 
Ar hyn o bryd mae gan wefan Cyfoeth Naturiol Cymru ddolen i dudalen Ymchwil a 
Datblygu Asiantaeth yr Amgylchedd ar y we. Fodd bynnag, mae wedi cytuno i 
ddatblygu 'tudalen lanio’ sy’n disgrifio ymwneud Cymru â’r rhaglen hon, gan gynnwys 
rhai o uchafbwyntiau’r prosiect.                    
 
Gyda’i rôl gyffredinol mewn rheoli perygl llifogydd, Cyfoeth Naturiol Cymru sydd yn y 
sefyllfa orau i rannu’r ymchwil hwn gyda rhanddeiliaid perthnasol, yn enwedig 
Awdurdodau Lleol, ac rydym wedi ysgrifennu at Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn iddo 
rannu cylchlythyrau’n fwy effeithiol. 
 
Yn ddiweddar, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn trafod y dull gorau o 
ddosbarthu’r ymchwil sydd wedi dod gan y grŵp hwn gydag Asiantaeth yr 
Amgylchedd. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ystyried opsiynau gyda Cyfoeth Naturiol Cymru 
a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru o ran sut orau i rannu’r ymchwil hwn ac arfer 
gorau. Rydym hefyd yn ystyried cyfle posib i gynhyrchu cylchlythyr rheolaidd i 
randdeiliaid gan y tîm Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol, a allai gynnwys y 
wybodaeth hon hefyd.            
 
Amserlen: Diwedd 2016 
 
 




