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Annwyl Mike 

Llifogydd yng Nghymru – Ymateb i argymhellion gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Materion Gwledig a’r Amgylchedd  

Hoffwn ddiolch i chi a’r Pwyllgor am y cyfle i drafod ein dull o reoli y perygl o lifogydd a’ch 
adroddiad manwl a gyhoeddwyd fis Rhagfyr 2020.  

Rwy’n cydnabod y casgliadau a wnaethpwyd o fewn yr adroddiad ac yn anfon ymateb manwl 
i’r rhain, gan dderbyn pob un o’r 14 o argymhellion.   

Rwy’n hapus i drafod yr ymatebion i’ch adroddiad ymellach os oes angen. 
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Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y 
Newid yn yr Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig o'r enw Llifogydd 
yng Nghymru 

Pwysleisiodd stormydd 2020 yr angen i atgyfnerthu ein blaenoriaethau strategol ar 
gyfer atal llifogydd, cydnerthedd ac addasu i'r hinsawdd. Gwelais drosof fy hun y 
dinistr y gall llifogydd ei achosi i gymunedau a'r effaith y mae wedi'i chael ar ein 
seilwaith a'n heconomi.  

Rwy'n falch o weld y dystiolaeth a gafwyd gan y Pwyllgor yn awgrymu bod 
Llywodraeth Cymru wedi ymateb yn gyflym ac yn gadarnhaol i'r llifogydd, a sut y 
gwnaethom ddarparu ystod o gymorth ariannol i awdurdodau a pherchnogion tai.  

Unwaith eto, dangosodd ein rhwydwaith o asedau llifogydd eu gwerth drwy 
ddiogelu degau o filoedd o gartrefi. Yr ydym yn dysgu gwersi o'r llifogydd hynny. 
Maent wedi helpu i gryfhau ein Strategaeth newydd a phenderfyniad Llywodraeth 
Cymru i wneud mwy. Mae'r Llywodraeth hon am adael etifeddiaeth i 
genedlaethau'r dyfodol yng Nghymru, gan roi rheoli dŵr wrth wraidd y broses o 
wneud penderfyniadau tra'n cynllunio'n effeithiol ar gyfer her gynyddol newid yn yr 
hinsawdd, a lleihau'r risg i fywydau. 

Bydd y newid yn yr hinsawdd yn arwain at lefelau'r môr yn codi a stormydd mwy 
dwys. Yr wyf yn cydnabod bod Cymru'n wynebu penderfyniadau anodd ynghylch 
sut i amddiffyn ardaloedd arfordirol isel a gorlifdiroedd afonol, yn enwedig ar hyd 
aberoedd ac yn ein cymoedd serth. Gallwn leihau'r risg i gartrefi sy'n bodoli eisoes 
ond mae angen i ni hefyd sicrhau nad yw penderfyniadau datblygu gwael yn cael 
eu gwneud yn awr sy'n rhoi mwy o bobl mewn perygl yn y dyfodol.  

Mae ein Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac 
Erydu Arfordirol yn nodi sut y bydd Cymru'n ymateb i'r heriau hyn. Mae'n pwysleisio 
pwysigrwydd cyfathrebu clir ar risg ac yn cryfhau ein safbwynt mewn meysydd gan 
gynnwys rheoli llifogydd naturiol, addasu arfordiroedd, cynllunio ac atal, cysylltu â 
deddfwriaeth Cymru a meysydd polisi eraill i sicrhau dull gweithredu ar y cyd. 

Mae'r Llywodraeth hon wedi hybu buddsoddiad drwy gyflwyno'r Rhaglen Rheoli 
Risg Arfordirol a chyllid mwy hyblyg i gefnogi'r gwaith o gyflawni. Mae hyn yn ei 
gwneud yn bwysicach fyth i weithio gyda'n cymunedau i deilwra prosiectau lliniaru 
i bob lleoliad, yna monitro eu heffeithiolrwydd a chyfleu sut mae risg yn cael ei 
rheoli, fel y gall y cyhoedd barhau i gymryd rhan ac elwa o leoedd mwy diogel. 
Mae'r tryloywder hwn nid yn unig yn meithrin ymddiriedaeth ac yn sicrhau'r 
manteision mwyaf posibl o fuddsoddi, bydd hefyd yn meithrin cyfrifoldeb ar y cyd i 
sicrhau ein bod i gyd yn chwarae ein rhan i helpu i leihau risg. 

Nodir ymatebion manwl i argymhellion yr adroddiad isod: 
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Argymhelliad 1 
Mae’r Pwyllgor yn argymell  

Dylai'r Gweinidog adrodd yn ôl i’r Pwyllgor cyn diwedd tymor y Senedd hon gan 
amlinellu ei barn ar weithredu’r Strategaeth Genedlaethol newydd yn ystod y 
Gaeaf cyntaf ers ei chyflwyno. Dylai hyn nodi a yw'n credu y bydd angen gwneud 
newidiadau i'r Strategaeth ai peidio. 

Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 

Cyhoeddwyd y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol yng Nghymru ym mis Hydref 2020. Byddai adrodd yn ôl ar y Strategaeth 
Genedlaethol y mae ei hamcanion a'i mesurau wedi'u pennu dros 10 mlynedd yn 
amhendant ar hyn o bryd.  

Mae CNC yn gyfrifol am adrodd ar y Strategaeth Genedlaethol o dan Adran 18 o 
Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. Cyhoeddir yr adroddiadau hyn bob dwy 
flynedd a'u hadolygu'n annibynnol gan y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol, fel 
y nodir yn y Strategaeth newydd. Disgwylir adroddiad nesaf Adran 18 yn 2022.  

Mae'r Strategaeth Genedlaethol yn nodi sut rydym yn bwriadu rheoli'r risgiau o 
lifogydd ac erydu arfordirol ledled Cymru dros oes y ddogfen hon, a fydd yn 10 
mlynedd oni bai bod angen diweddariadau polisi sylweddol cyn hynny.  
Er bod mesurau wedi'u cynllunio i fod yn glir ac yn cael eu cyflawni dros y ddegawd 
nesaf, mae'r Strategaeth wedi'i drafftio gyda golwg strategol, tymor hwy, gan 
gydnabod natur perygl llifogydd ac erydu arfordirol mewn perthynas â heriau newid 
yn yr hinsawdd.  

Byddaf yn ysgrifennu at y Pwyllgor ac yn cyflwyno datganiad i'r Cyfarfod Llawn ar 
hynt y gwaith yn ddiweddarach eleni. 

Goblygiadau Ariannol: Dim Goblygiadau Ariannol. 
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Argymhelliad 2 
Mae’r Pwyllgor yn argymell 
 
Dylai'r Gweinidog nodi beth yw ymgysylltu cymunedol effeithiol mewn perthynas â 
rheoli perygl llifogydd. Dylai egluro sut mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu cefnogi 
awdurdodau lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau ymgysylltiad cymunedol 
effeithiol ac egluro a fydd adnoddau ychwanegol yn cael eu darparu at y diben 
hwn. 
 
Ymateb: Derbyn  
 
Mae gan pob Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd ran i'w chwarae o ran ymgysylltu 
â'r gymuned a chyfleu perygl gyda'u cymunedau. 
 
Mae'r Strategaeth Genedlaethol newydd yn nodi sut y gellir gwneud hyn gydag 
enghreifftiau o arfer da. Pwysleisio'r angen i gydweithio â'n cymunedau, gan 
gynnwys ymgysylltu â phobl ifanc ac ysgolion. Yn y pen draw, mater i'n 
Awdurdodau Rheoli Risg o hyd yw penderfynu ar y ffordd orau o ymgymryd â'u 
gwaith ymgysylltu â'r gymuned ac allgymorth, gyda chymorth ariannol gan 
Lywodraeth Cymru. 
 
CNC sy'n gyfrifol am arwain ar raglen genedlaethol o ymwybyddiaeth o lifogydd 
yng Nghymru, gan helpu cymunedau i ddeall eu perygl o lifogydd a'r camau 
ymarferol y gallant eu cymryd i reoli digwyddiadau. Maent hefyd yn helpu 
gwirfoddolwyr o gymunedau i ddatblygu a chynnal eu Cynlluniau Llifogydd 
Cymunedol eu hunain.  
 
Mae CNC wedi helpu dros 1000 o gymunedau, ysgolion a busnesau ledled Cymru 
i ddatblygu cynlluniau llifogydd ac wedi cael canmoliaeth drwy adolygiad 
annibynnol. Ar ôl adolygu eu rhaglen ymwybyddiaeth yn ddiweddar, mae gwaith 
pellach ar y gweill i wella a gwella mynediad at wybodaeth, gweithgareddau a 
rhybudd digidol a llywio platfformau.  
 
Mae Awdurdodau Lleol hefyd yn chwarae rôl o ran codi ymwybyddiaeth a thrafod 
perygl llifogydd mewn cymunedau gyda chymorth Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Mae CNC yn cael eu hariannu'n llawn ar gyfer eu gweithgareddau refeniw a'u 
staffio yn ogystal â'u gweithgareddau ar-lein, megis cyngor ar lifogydd, risg a 
mapio gwybodaeth. Gall Awdurdodau Lleol ddefnyddio eu grant refeniw Rheoli 
Llifogydd ac Erydu Arfordirol (FCERM) ar gyfer ymgysylltu â'r gymuned.  
Hefyd, rydym yn annog gwaith ymgysylltu ynghylch prosiectau llifogydd a chyfalaf 
arfordirol. Mae gweithgareddau o'r fath yn gymwys i gael grant cyfalaf ar bob 
cynllun FCERM. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim goblygiadau ariannol ychwanegol 
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Argymhelliad 3 
Mae’r Pwyllgor yn argymell 
 
Dylai'r Gweinidog ystyried a yw’n bosibl cael gwared ar gyfyngiadau 'diwedd 
blwyddyn' ar gyfer cyllid brys. 
 
 
Ymateb: Derbyn  
 
Er gwaethaf llifogydd mis Chwefror tua diwedd y flwyddyn ariannol, roedd modd 
defnyddio cyllid FCERM ar gyfer atgyweiriadau a gwelliannau i asedau yn 2020/21. 
Rhoddwyd cytundebau tebyg ar waith ar gyfer stormydd mawr gaeaf 2013/14. 
 
Bwriad y Cynllun Cymorth Ariannol Brys (EFAS) yw darparu cymorth ychwanegol 
lle ystyrir bod goblygiadau ariannol digwyddiad mor sylweddol fel ei bod yn 
afresymol i awdurdod ymdopi'n llwyr o'i gyllid ei hun. 
 
Mae cyfyngiadau diwedd blwyddyn yn nodwedd o'r trefniadau cyffredinol ar gyfer 
arian cyhoeddus a gwariant sy'n adlewyrchu cymeradwyaeth flynyddol o'r 
ddarpariaeth ariannol gan Lywodraeth y DU a Senedd Cymru. 
 
Mae EFAS yn ymwneud yn bennaf â chanlyniadau uniongyrchol digwyddiad.  
Felly, mae'r cynllun yn talu costau refeniw delio â chyfnod ymateb i ddigwyddiad, 
a ystyrir fel arfer yn ddau fis. Felly, ni fydd y cyfnod hwn o reidrwydd yn cyd-daro 
â diwedd blwyddyn.   
 
Yn yr achos hwn, gweithredodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol EFAS mewn 
ymateb i stormydd mis Chwefror ac ymestyn y cyfnod cymhwyso ar gyfer mynd i 
gostau wrth ddelio â'r cyfnod ymateb ar unwaith o’r 9 Chwefror 2020 i’r 9 Mai 2020. 
Yn eithriadol, cafodd y cynllun ei ymestyn ymhellach i gynnwys ardrethi rhyddhad 
ardrethi busnes dewisol a rhyddhad treth y cyngor am hyd at dri mis fel gwariant 
cymwys. Talwyd cyfanswm o bron i £2 filiwn i bum awdurdod gyda gwariant 
cymwys ar gyfer EFAS.  Rheolwyd yr arian hwn dros ddiwedd y flwyddyn.  
 
Rydym yn cydnabod yr heriau a achosir gan y digwyddiad penodol hwn yn deillio 
o'r cyfuniad o lifogydd sylweddol dros gyfnod hir, her y pandemig a'r cyfyngiadau 
symud cysylltiedig a ddechreuodd o 23 Mawrth 2020 a diwedd y flwyddyn ariannol.   
 
Byddwn yn sicrhau, lle mae achosion brys yn digwydd yn agos at neu ar draws 
diwedd blwyddyn, ein bod yn ystyried gydag awdurdodau lleol yr effeithir arnynt 
pryd fydd gwariant brys yn debygol o ddigwydd a rheoli unrhyw effaith diwedd 
blwyddyn ar y cyd.   
 
Goblygiadau Ariannol: Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol ychwanegol. 
Nid oes cyllideb benodol wedi'i neilltuo ar gyfer atgyweirio llifogydd brys na 
chynllun EFAS (ac eithrio cyllideb dybiannol o £1,000 yn y Prif Grŵp Gwariant Tai 
a Llywodraeth Leol). Pan fydd cynllun yn cael ei actifadu, disgwylir y bydd unrhyw 
bwysau yn ystod y flwyddyn a grëir yn cael ei reoli gan ddefnyddio tanwariant, yn 
gyntaf o fewn y gyfarwyddiaeth ac yna ar draws Llywodraeth Cymru.  
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Argymhelliad 4 
 
Mae’r Pwyllgor yn argymell  
 
Dylai'r Gweinidog egluro pa gymorth ariannol a oedd ar gael i awdurdodau lleol i 
dalu am unrhyw gynnydd mewn costau yn deillio o reoli’r Gronfa Cymorth Dewisol 
yn dilyn y llifogydd. 
 
 
Ymateb: Derbyn  
 
 
Gofynnodd Llywodraeth Cymru i dimau ymateb brys o fewn Awdurdodau Lleol 
ddod yn bartneriaid cofrestredig yn y Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) er mwyn 
cefnogi ceisiadau yn yr un modd ag y mae sefydliadau'r trydydd sector a 
sefydliadau statudol eraill yn ei wneud fel aelodau o rwydwaith partneriaid y DAF. 
Roedd rhai aelwydydd yn gwneud cais annibynnol i'r DAF, gyda meini prawf 
cymhwysedd yn cael eu dilysu yn erbyn rhestrau a ddarparwyd gan awdurdodau 
lleol a oedd yn lleihau'r baich ar ALlau ac yn helpu i gyflymu taliadau. 
 
Ni roddwyd cymorth ariannol ychwanegol i Awdurdodau Lleol gan Lywodraeth 
Cymru i reoli swyddogaeth y DAF gan eu bod eisoes yn cefnogi aelwydydd â 
llifogydd yn uniongyrchol fel rhan o'u gwaith i gynorthwyo gyda'r llifogydd.  
 
Goblygiadau Ariannol: Dim goblygiadau ariannol. 
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Argymhelliad 5 
 
Mae’r Pwyllgor yn argymell  
 
Dylai Llywodraeth Cymru egluro pa waith y mae wedi'i wneud i asesu lefel y cyllid 
y bydd ei angen i dalu costau cyfalaf o ran atgyweirio. Dylai hefyd egluro pa lefel 
o gyllid y gofynnwyd amdani gan Lywodraeth y DU at y diben hwn.  
 
 
Ymateb: Derbyn  
 
Yn syth ar ôl stormydd mis Chwefror, rhoddais 100% o arian grant ar gael i bob 
Awdurdod Rheoli Perygl Llifogydd i wneud gwaith atgyweirio a gwella argyfwng i'w 
hasedau llifogydd, sef cyfanswm o £4.66m eleni.  
 
I gydnabod y byddai angen darpariaeth ariannol sylweddol ar ddifrod a gafwyd i 
asedau seilwaith eraill dros gyfnod hwy, sefydlwyd cynllun adfer o dan Adran 31 
o'r Ddeddf Llywodraeth Leol gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.  Gallai'r cyllid 
adfer hwn ddarparu cymorth ariannol ar gyfer gwariant cyfalaf a / neu refeniw. 
 
Roedd ceisiadau'r Awdurdod Lleol yn cynnwys nifer o brosiectau hanfodol oedd 
angen iddynt ddechrau er mwyn dod i ben cyn dechrau'r gaeaf ac atal unrhyw 
ddifrod pellach.  Gofynnwyd i awdurdodau felly, lle'r oeddent o'r farn ei bod yn 
hanfodol fwrw ymlaen â gwaith brys ar unwaith, a dylent wneud hynny'n hyderus 
y byddai Llywodraeth Cymru yn darparu'r cymorth ariannol angenrheidiol yn 2020-
21. Amcangyfrifwyd bod hyn yn £6 miliwn o refeniw a £19 miliwn o gyfalaf.   
 
Amcangyfrifwyd mai'r cyfanswm sydd ei angen i dalu am yr holl atgyweiriadau yw 
£6 miliwn o refeniw a £100 miliwn o gyfalaf i dalu costau hyd at 2023-24.  
 
Goblygiadau Ariannol: Dim goblygiadau ariannol. 
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Argymhelliad 6 
 
Mae’r Pwyllgor yn argymell  
 
Dylai Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa o ran sicrhau 
cyllid gan Lywodraeth y DU i dalu costau atgyweirio cyfalaf, gan gynnwys lefel y 
cyllid y cytunwyd arno a phryd y mae'n debygol y bydd ar gael i awdurdodau lleol. 
Dylai Llywodraeth Cymru hefyd amlinellu pa ystyriaeth bellach a roddwyd i 
drefniadau wrth gefn os nad yw Llywodraeth y DU yn darparu lefel briodol o gyllid 
 
 
Ymateb: Derbyn  
 
Ers i'r Pwyllgor gyhoeddi ei adroddiad ar 9 Rhagfyr, mae UKG wedi cytuno i hawlio 
£31 miliwn yn 2020-21 i gefnogi gwaith hanfodol i atgyweirio llifogydd yng 
Nghymru. Rydym yn falch bod ein galwadau brys am y cyllid cychwynnol sydd ei 
angen ar Gymru i fynd i'r afael â'r difrod a achoswyd gan y stormydd drwg wedi'u 
cyflawni fel cam cyntaf.  
 
Bydd yr arian yn cael ei ddarparu'n ffurfiol gan Lywodraeth y DU yn amcangyfrifon 
atodol y DU tua diwedd blwyddyn ariannol 2020-21. Cyn gwneud penderfyniad, 
rhoddwyd sicrwydd i awdurdodau lleol i alluogi gwaith brys a nodwyd ar gyfer 2020-
21 i fynd rhagddo.  Bydd yr arian yn cael ei reoleiddio yn y Drydedd Gyllideb Atodol 
ddechrau mis Chwefror. 
 
Fodd bynnag, nid yw'r cytundeb hwn â Llywodraeth y DU yn cydnabod ein 
galwadau niferus am weithredu brys i sicrhau cyllid i dalu am gostau trwsio 
llifogydd y tu hwnt i 2020-21 a mater tymor hwy tomeni glo sy'n gysylltiedig ag 
etifeddiaeth ddiwydiannol Cymru. Safbwynt Llywodraeth Cymru o hyd yw na ddylid 
disgwyl i gymunedau Cymru dalu’r pris o adfer tomeni glo etifeddol. Mae'r tomeni 
glo yn rhagflaenu datganoli, ac effeithir yn anghymesur ar Gymru. Yr ydym wedi 
galw'n gyson ar Lywodraeth y DU i roi'r tegwch, yr hyblygrwydd a'r eglurder sydd 
eu hangen ar Gymru i gefnogi a diogelu ei chymunedau a'i busnesau, a 
phwysleisiwyd nad yw'r cyllid presennol yn adlewyrchu maint y problemau y mae 
Cymru'n eu hwynebu. Byddwn yn parhau i bwyso am setliad hirdymor. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim goblygiadau ariannol ychwanegol 
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Argymhelliad 7 
 
Mae’r Pwyllgor yn argymell 
 
Dylai Llywodraeth Cymru adrodd yn ôl i’r Pwyllgor ynglŷn a’r asesiad diweddaraf a 
wnaed o’r gost o sicrhau diogelwch tomennydd glo, ac ar y cynnydd o ran sicrhau 
cyllid gan Lywodraeth y DU.  
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor  
 
Byddem yn fodlon rhannu gwybodaeth berthnasol â'r Pwyllgor ar yr adeg priodol; 
yn amodol ar y ddealltwriaeth, na fyddai unrhyw wybodaeth a rennir yn cael effaith 
negyddol ar unrhyw drafodaethau sy'n cael eu datblygu gyda Llywodraeth y DU.  
 
Mae’r gwaith i asesu a nodi y gofyniad i gynnal a chadw tomeni yn parhau ac mae 
nifer o ffactorau sensitif heb eu bodloni. 
Yn seiliedig ar y cylch cyntaf o arolygiadau a gynhaliwyd gan yr Awdurdod Glo ac 
awdurdodau lleol rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 2020, amcangyfrifwyd bod 
angen hyd at £32 miliwn i ymgymryd â chostau gwaith angenrheidiol i domeni glo.  
Amcangyfrifwyd y gwerthusiad hwn ar adeg pan oedd gwaith yn dal i fynd rhagddo 
i bennu nifer y tomeni glo ledled Cymru a nifer y tomeni risg uchel.  
 
Mae'r Awdurdod Glo, gyda chymorth awdurdodau lleol, wedi dechrau ail rownd o 
arolygiadau tir o bob tomen risg uchel.  Bydd yr arolygiadau hyn yn parhau dros y 
misoedd nesaf. Bydd yr arolygiadau hyn yn helpu i roi mwy o eglurder ynghylch 
lefel y gwaith sydd ei angen i sicrhau bod pob tomen mewn cyflwr sefydlog.  Fodd 
bynnag, mae angen rhaglen adfer hirdymor ac mae costau y rhaglen hon yn cael 
eu hystyried ond byddant yn sylweddol. 
 
Mae costau uniongyrchol hefyd i fynd i'r afael â'r difrod o lifogydd mis Chwefror 
2020, gan gynnwys y costau adfer ar gyfer Tylorstown yn ogystal â'r tirlithriad 
diweddar yn Wattstown. Mae'r amcangyfrifon presennol o Rondda Cynon Taf yn 
rhoi'r costau trwsio yn Tylorstown ar £12.5 a mwy. £2.5 miliwn ar gyfer eleni er 
mwyn cael gwared ar y 60,000 tunnell o rwbel a £10 a mwy miliwn y flwyddyn nesaf 
i adfer ochr uchaf y domen ac felly ei gwneud yn ddiogel. 
 
Cyfarfu'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd â Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys ar 10 
Rhagfyr pryd y cytunodd y CST i becyn £31 miliwn ar gyfer costau 20-21 sy'n 
gysylltiedig â difrod llifogydd o Stormydd Ciara a Dennis a hefyd ddiogelwch y 
tomeni glo. 
 
O'r swm hwn, roedd £9 miliwn ar gyfer tomeni glo, a oedd yn cynnwys: 
• £2.5 miliwn ar gyfer gwaith Cam 3 yn Tylorstown – tynnu'r gweddillion o Afon 
Rhondda Fach; 
• £800,000 o gostau refeniw i'r Awdurdod Glo; a  
• £5.5 miliwn o gostau awdurdodau lleol ar gyfer cynnal a chadw tomeni glo yn 20-
21 - o fewn y swm hon £110,000 ar gyfer gwaith yn Wattstown. 
 
Goblygiadau Ariannol: Ar wahân i'r pecyn tomeni glo gwerth £9m y cytunwyd 
arno, bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau rhaglenni presennol.  



 9 

Argymhelliad 8 
 
Mae’r Pwyllgor yn argymell 
 
Dylai dull Llywodraeth Cymru o ddyrannu refeniw ar gyfer llifogydd ystyried y perygl 
presennol a’r perygl o lifogydd a ragwelir yn y dyfodol mewn ardaloedd 
awdurdodau lleol 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor  
 
Fel rhan o'r newidiadau i'r Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol i 
ddatblygu un rhaglen fuddsoddi, lle caiff yr holl gyllid cyfalaf ei flaenoriaethu yn ôl 
risg, ymgynghorwyd â phob Awdurdod Rheoli Risg.  
  
Wrth flaenoriaethu cyllid cyfalaf, ystyrir perygl llifogydd o bob ffynhonnell ochr yn 
ochr â meini prawf eraill gan gynnwys tystiolaeth o lifogydd yn y gorffennol, nifer 
yr eiddo sy'n elwa a manteision eraill a ddaw i brosiect. 
 
O ran refeniw, byddwn yn ymgynghori â'r Awdurdodau Lleol ar yr argymhelliad hwn 
ar sut y gellid dyrannu refeniw yn ôl risg. Fodd bynnag, wrth wneud hynny, ni 
fyddem yn edrych ar y risgiau o lifogydd dŵr wyneb yn unig, byddai angen gwneud 
hyn wrth edrych ar y llifogydd dŵr wyneb cyfunol, llifogydd afonol, llifogydd o'r môr 
ac erydu arfordirol. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim goblygiadau ariannol ychwanegol, mae'r 
argymhelliad hwn yn ymwneud â sut y dyrennir yr arian. 
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Argymhelliad 9 
 
Mae’r Pwyllgor yn argymell 
 
Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu manylion y gwaith a wnaed i asesu costau 
refeniw awdurdodau lleol o ran cyflawni'r Mesurau a nodir yn y Strategaeth 
Genedlaethol newydd, ac egluro a fydd cyllid ychwanegol ar gael i dalu'r costau 
hyn. 
 
 
Ymateb: Derbyn  
 
Nid yw'r Strategaeth Genedlaethol yn nodi ymhle y bydd ymyriadau llifogydd ac 
arfordirol yn digwydd. Mae'n gosod y fframwaith i'r Awdurdodau Rheoli Risg 
weithio ynddo.  
 
Mae ei fesurau'n gweithio o ddyletswyddau a chyfrifoldebau presennol ac yn nodi 
ffyrdd gwell o weithio. Mae'n gwella gwaith parhaus gydag Awdurdodau Lleol a 
CNC, i gefnogi gwell dealltwriaeth tra'n symleiddio a gwella prosesau presennol 
ymhellach. 
 
Yn y rhan fwyaf o achosion nid oes unrhyw ofynion ariannu ychwanegol, ac mewn 
achosion eraill, megis hyrwyddo mwy o allgymorth a chyfathrebu mae arbedion 
cost hirdymor sylweddol o ran cydweithio. 
 
Dyrennir yr holl gyllid rheoli perygl llifogydd yn flynyddol, gan ystyried meysydd 
cyflawni penodol i fodloni gofynion. O'r herwydd, lle mae gofynion ychwanegol, er 
enghraifft drwy ddiweddaru data'r Cynllun Rheoli Traethlin, darperir cyllid i'r 
sefydliad(au) arweiniol perthnasol. 
 
Drwy gydol y gwaith o baratoi'r Strategaeth Genedlaethol, buom yn cydweithio â 
CLlLC, pob un o'n Hawdurdodau Rheoli Risg, y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol, grwpiau buddiannau cymunedol a thrwy ddigwyddiadau ymgynghori 
cyhoeddus ledled Cymru i gytuno ar y mesurau a'u pennu.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gynnig cymorth refeniw i awdurdodau lleol 
yn ogystal â'u grant cynnal refeniw blynyddol. Rydym wedi cynyddu'r uchafswm y 
gall pob un wneud cais amdano eleni o £60,000 i £200,000.  
 
Goblygiadau Ariannol: Dim goblygiadau ariannol ychwanegol, caiff hyn ei 
ddyrannu o gyllidebau rhaglenni presennol. 
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Argymhelliad 10 
 
Mae’r Pwyllgor yn argymell 
 
Dylai Llywodraeth Cymru egluro pa asesiad a wnaed o gostau cyfalaf awdurdodau 
lleol o ran cyflawni'r Strategaeth Genedlaethol newydd. Dylai Llywodraeth Cymru 
hefyd egluro'r trafodaethau y mae wedi'u cael ag awdurdodau ynghylch sut y bydd 
y costau hyn yn cael eu talu, o ystyried trefniadau cyllido presennol awdurdodau. 
 
 
Ymateb: Derbyn  
 
Nodir y ddarpariaeth cyllid cyfalaf yn y Strategaeth Genedlaethol gyda chanllawiau 
ychwanegol yn ein Memorandwm Grant FCERM newydd (2020). Nid oes 
dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i fuddsoddi mewn asedau rheoli perygl llifogydd 
ac erydu arfordirol.   
 
Gall Gweinidogion Cymru ddarparu grantiau mewn perthynas â chostau sy'n 
gysylltiedig â rheoli perygl llifogydd ac arfordiroedd.  Drwy ein rhaglen gyfalaf 
rydym yn sicrhau bod cyllid ar gael ar gyfer datblygu ac adeiladu prosiectau lliniaru 
llifogydd ac arfordiroedd ledled Cymru.  
O fis Ebrill 2020 mae hyn bellach yn cynnwys 100% o gyllid ar gyfer yr holl waith 
paratoi cyn cynllun. Rydym hefyd wedi cynyddu'r gyfradd grant ar gyfer adeiladu 
prosiectau arfordirol er mwyn sicrhau bod cynlluniau eraill yn cyd-fynd â 85%.   
Erbyn hyn, dim ond 15% o gostau'r cyfnod adeiladu yn unig y disgwylir i 
Awdurdodau Lleol eu darparu, y gellir eu rhannu â buddiolwyr eraill drwy 
gyfraniadau partneriaeth.   
 
Rydym wedi gofyn i'r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol ymchwilio ymhellach i 
adnoddau a sut i hyrwyddo cyllid partneriaeth yn well fel mesur yn y Strategaeth 
Genedlaethol. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim goblygiadau ariannol ychwanegol. 
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Argymhelliad 11 
 
Mae’r Pwyllgor yn argymell 
 
Dylai Llywodraeth Cymru egluro pa gyllid sydd ar gael i awdurdodau lleol dalu 
costau gwelliannau i'r seilwaith priffyrdd i leihau perygl llifogydd, ac ar gyfer gwaith 
atgyweirio ar ôl llifogydd. 
 
Ymateb: Derbyn  
 
Bydd y Gronfa Ffyrdd Cydnerth o £16.9 miliwn yn cefnogi 18 o gynlluniau ar draws 
13 awdurdod lleol, a chaiff ei gwario ar gynlluniau i liniaru ac addasu i effeithiau 
newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys mynd i'r afael ag aflonyddwch a achosir ar y 
rhwydwaith priffyrdd gan y tywydd garw.  
 
Yn ddiweddar, rydym wedi gwahodd awdurdodau lleol i wneud cais am arian grant 
gan y Gronfa Ffyrdd Cydnerth yn 2021-22. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim goblygiadau ariannol ychwanegol.  
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Argymhelliad 12 
 
Mae’r Pwyllgor yn argymell 
 
Dylai Llywodraeth Cymru egluro pa asesiad a wnaed o gostau refeniw Cyfoeth 
Naturiol Cymru er mwyn cyflawni pob un o'r Mesurau perthnasol a nodir yn y 
Strategaeth Genedlaethol newydd, ac egluro a fydd cyllid ychwanegol ar gael i 
dalu'r costau hyn.  
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor  
 
Roedd Cyfoeth Naturiol Cymru yn allweddol wrth gyd-ddrafftio'r Strategaeth 
Genedlaethol a chydweithio ar yr holl Fesurau perthnasol gan sicrhau eu bod yn 
gyflawnadwy ac yn gyraeddadwy yn y llinellau amser gofynnol. 
 
Yn unol â'n hymateb i Argymhelliad 9, nid yw'r Strategaeth Genedlaethol newydd 
yn cynyddu gwaith yn ddiangen, ond mae'n cryfhau ymhellach ein polisïau ar 
gyfathrebu, dulliau dalgylch, cydweithio a blaengynllunio. Mae'n ategu 
deddfwriaeth newydd gan wella prosesau a gweithdrefnau a osodwyd yn y 
Strategaeth flaenorol. 
Mae ei fesurau'n gweithio o ddyletswyddau a chyfrifoldebau presennol ac yn nodi 
ffyrdd gwell o weithio. Mae'n gwella gwaith parhaus gydag Awdurdodau Lleol a 
Cyfoeth Naturiol Cymru, i gefnogi gwell dealltwriaeth tra'n symleiddio a gwella 
prosesau presennol ymhellach. 
 
Dyrennir yr holl gyllid FCERM yn flynyddol, gan ystyried meysydd cyflawni penodol 
i fodloni'r gofynion. Yn y rhan fwyaf o achosion nid oes unrhyw ofynion ariannu 
ychwanegol, ac mewn achosion eraill, megis hyrwyddo mwy o allgymorth a 
chyfathrebu mae arbedion cost hirdymor sylweddol o ran cydweithio a lleihau 
cymhlethdod. 
 
Os oes unrhyw ofynion ychwanegol, gellir darparu cyllid i'r sefydliad(au) arweiniol 
perthnasol, yn amodol ar y cyllidebau sydd ar gael.  Er enghraifft, dyrannwyd £1.25 
miliwn o refeniw ychwanegol i CNC yn 2020-21 i adlewyrchu'r mesurau yr oedd 
disgwyl iddynt weithio arnynt eleni, gan gynnwys diweddariadau i'r Cynlluniau 
Rheoli Traethlinau. 
 
Er mwyn helpu i hwyluso'r gwaith o gynllunio cyllidebau yn y dyfodol, bydd Cyfoeth 
Naturiol Cymru nawr yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru i 
gyhoeddi gofynion buddsoddi hirdymor ar gyfer FCERM erbyn diwedd 2021 
(Mesur Strategaeth Genedlaethol 23). 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim goblygiadau ariannol ychwanegol. 
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Argymhelliad 13 
 
Mae’r Pwyllgor yn argymell 
 
Dylai Llywodraeth Cymru nodi ei barn ynghylch tystiolaeth Cyfoeth Naturiol Cymru 
y bydd angen oddeutu 60 i 70 o staff uwchlaw’r llinell sylfaen bresennol i sicrhau 
gwelliannau cynaliadwy, hirdymor mewn gwasanaethau rheoli llifogydd. 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor  
 
Rwyf wedi cymryd diddordeb brwd yn sicrhau bod gan dimau llifogydd CNC 
adnoddau llawn.   
 
Er bod staffio yn parhau i fod yn fater sefydliadol, mae CNC wedi gwella o'r lefelau 
uchel o swyddi gwag yn ei dimau FCERM a adroddwyd flwyddyn yn ôl. Mae'n 
bleser gennyf adrodd bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi recriwtio staff ychwanegol 
ers hynny. Disgwyliwn i CNC barhau i ymdrechu i sicrhau bod pob swydd FCERM 
yn cael ei llenwi fel nad yw hyn bellach yn peri risg i ddarpariaeth weithredol nac 
ymateb. 
 
Efallai y byddai o fudd i CNC seilio ei angen am adnoddau a'i ddyraniad refeniw 
yn y dyfodol ar asesiad neu adolygiad cwbl gynhwysfawr er mwyn sicrhau ei fod 
yn blaenoriaethu ei gyllid i'r lefel gorau bosibl. 
 
Felly, byddai angen i unrhyw staffio pellach fod yn benderfyniad gan Cyfoeth 
Naturiol Cymru, gyda Llywodraeth Cymru yn gofyn am adolygiad sylfaenol o 
weithgareddau a gynhaliwyd i gefnogi ein dealltwriaeth. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim goblygiadau ariannol ychwanegol. 
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Argymhelliad 14 
 
Mae’r Pwyllgor yn argymell 
 
Dylai Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch pryd y bydd y TAN 
15 diwygiedig ar gael ac egluro sut mae'r diwygiadau'n adlewyrchu'r angen am 
safbwynt cryfach ar atal llifogydd.  
  
 
Ymateb: Derbyn  
 
Disgwyliwn gwblhau'r adolygiad o TAN 15 yn gynnar yn nhymor nesaf y Senedd. 
Mae'r adolygiad yn cynnwys dogfen ganllaw wedi'i diweddaru a Map Llifogydd 
newydd ar gyfer Cynllunio, i ddisodli'r Map Cyngor Datblygu presennol.  
 
Mae'r TAN 15 diwygiedig yn ategu ein Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer 
FCERM, ar ôl elwa o gydweithio ar draws y ddau faes polisi. Bydd hyn yn sicrhau 
bod ein polisïau llifogydd, arfordirol a chynllunio yn cyd-fynd, gan ystyried gwell 
gwybodaeth er mwyn osgoi datblygiad amhriodol a rhoi cyngor clir ym Map 
Llifogydd newydd Cymru. Mae hefyd yn cydnabod sut y bydd perygl llifogydd yn 
mynd yn fwy difrifol mewn sawl ardal o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd.  
 
Bydd y map llifogydd newydd, yn wahanol i'r Map Cyngor Datblygu presennol, yn 
nodi'r ardaloedd y rhagwelir fydd mewn perygl o lifogydd yn y dyfodol o ganlyniad 
i newid yn yr hinsawdd. Bydd hyn yn sicrhau y gall awdurdodau cynllunio ystyried 
gwydnwch cynigion datblygu yn y dyfodol yn eu prosesau gwneud penderfyniadau. 
 
Bydd y TAN 15 diwygiedig hefyd yn cynnwys mwy o ganllawiau i awdurdodau 
cynllunio ar gynnal Asesiadau Strategol o Ganlyniadau Llifogydd. Gall SFCAs 
lywio polisïau cynlluniau datblygu lleol a mesurau rhagweithiol eraill i atal 
datblygiadau amhriodol rhag digwydd mewn ardaloedd lle mae perygl llifogydd. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim Goblygiadau Ariannol 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lesley Griffiths AS  
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
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