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17 Ionawr 2018 
 
Annwyl Nick, 
 
ADRODDIAD Y PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS: RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD 
AC ERYDU ARFORDIROL YNG NGHYMRU – AMSERLEN Y RHAGLEN RHEOLI RISG 
ARFORDIROL  
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 14 Rhagfyr 2017 a oedd yn gofyn am eglurhad o ran y 
Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol, yn enwedig o ran cwblhau'r adolygiad a gynhelir hanner 
ffordd drwy'r rhaglen. Rwy'n ymateb i chi yn rhinwedd fy swydd fel Gweinidog yr 
Amgylchedd gan fod rheoli perygl llifogydd yn awr yn rhan o'm mhortffolio i. 
 
Mae'n bleser gennyf roi rhagor o wybodaeth ichi ar hynt y Rhaglen hon. Ar ôl cwblhau'r 
ymchwiliadau cychwynnol a'r Achosion Busnes Amlinellol ar gyfer cynlluniau posibl yn y 
dyfodol, rydym yn gweithio gyda 12 awdurdod arfordirol er mwyn bwrw ymlaen â'r gwaith.  
Mae 7 achos busnes newydd yn cael eu datblygu yn dilyn yr ymchwiliadau cychwynnol, 
mae achosion busnes 8 cynllun arall yn parhau ac mae 12 cynllun yn awr yn symud ymlaen 
at y cyfnod dylunio manwl. Bydd gwaith y cynlluniau yn dechrau o fis Mawrth 2019 ymlaen. 
 
Bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal hanner ffordd drwy'r Rhaglen, ac mae hynny’n debygol 
o fod yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20. 
 
Yours sincerely, 

 
Hannah Blythyn AC/AM 

Y Gweinidog dros yr Amgylchedd 
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