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Annwyl Jack, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Hydref 2021 ynglŷn â Deiseb P-06-1010 'Ymchwiliad 
annibynnol i’r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi'n cael eu dysgu.’ 
 
Roedd y glawiad a lefelau afonydd a arweiniodd at y llifogydd ym mis Chwefror 2020 yn 
eithriadol.  Hwn oedd y mis Chwefror gwlypaf ers i gofnodion ddechrau yn 1862, a'r pumed 
gaeaf gwlypaf i gael ei gofnodi.  Arweiniodd y digwyddiadau hyn at effeithiau sylweddol 
ledled Cymru. 
 
Hoffwn ddiolch unwaith eto i ymdrechion arwrol yr ymatebwyr brys, Awdurdodau Lleol a 
Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a weithiodd mewn amodau erchyll, ddydd a nos, i ddiogelu 
bywydau ac eiddo.  Hoffwn ddiolch hefyd i wirfoddolwyr cymdogaeth ledled Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a roddodd gymorth a chefnogaeth i'r gymuned i 
ailadeiladu yn dilyn y llifogydd. 
 
Ni ellir byth danbrisio cost llifogydd i bobl. I unigolion a welodd eu cartrefi o dan ddŵr, mae'n 
brofiad trallodus a gofidus iawn.  Wrth gwrs, cafodd y sefyllfa ddinistriol i gymunedau yn 
dilyn llifogydd mis Chwefror 2020 ei gwaethygu’n sylweddol gan bandemig COVID-19 a 
ddaeth i’r amlwg yn syth wedi.  Estynnaf fy nghydymdeimlad i bawb yr effeithiwyd ar eu 
cartref gan lifogydd o ganlyniad i stormydd Chwefror 2020 a'r llifogydd dilynol.   
 
Roedd ymateb Llywodraeth Cymru i’r stormydd ym mis Chwefror yn gyflym.  Gwahoddwyd 
pob Awdurdod Rheoli Risg i wneud cais am gyllid brys i atgyweirio asedau lliniaru llifogydd 
a gwella safon amddiffynfeydd cymunedau.  Gwnaeth Rhondda Cynon Taf gais am 
£1,924,500 i atgyweirio eu hasedau, a dyrannwyd £1,924,500 iddo.  Rhoddwyd £409,000 
ychwanegol i Rondda Cynon Taf i atgyweirio a gwella mewnfa cwlfert ym Mhentre a gafodd 
ei difrodi'n sylweddol yn ystod Storm Dennis.  Rwy'n falch o'ch hysbysu bod gwaith ar y 
prosiect hwn bron wedi ei gwblhau, a bydd yn lleihau'r perygl o lifogydd i 157 o gartrefi. 
 
Rhoddodd Llywodraeth Cymru £1,696,913 o gyllid i RhCT hefyd drwy'r Cynllun Cymorth 
Ariannol Brys (EFAS) i helpu gyda chostau uniongyrchol clirio yn dilyn Storm Dennis. 
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Er mwyn cynorthwyo aelwydydd gyda'r sefyllfa uniongyrchol a brofwyd ganddynt yn dilyn 
Storm Dennis, symudodd Llywodraeth Cymru yn gyflym i estyn ein Cronfa Cymorth Dewisol 
i roi cymorth i unigolion i’w helpu gyda chostau byw hanfodol fel bwyd, nwy a thrydan. 
Dyfarnwyd taliadau o £500 i aelwydydd a brofodd lifogydd mewnol, gyda £500 ychwanegol i 
aelwydydd heb yswiriant, neu y rhai nad oedd eu hyswiriant yn cynnwys difrod llifogydd. 
Gwnaeth Llywodraeth Cymru daliadau gwerth £565,000 i 792 o gartrefi ar draws RhCT. 
 
Arweiniodd rhagor o stormydd ym mis Ionawr 2021 at 41 o gartrefi yn RhCT yn profi 
llifogydd mewnol.  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £210,750 arall i RhCT i wneud gwaith 
atgyweirio ar asedau lliniaru llifogydd a gafodd eu difrodi yn strwythurol yn ystod y cyfnod 
hwn. 
 
Yn 2021–2022 disgwylir i RhCT ymgymryd â £1,824,774 o brosiectau cyfalaf i liniaru 
llifogydd, gan gynnwys datblygu ac adeiladu achosion busnes gyda £1,666,858 o gyllid gan 
Lywodraeth Cymru i leihau'r perygl o lifogydd i 446 o gartrefi a busnesau.  Yn ogystal, bydd 
RhCT yn ymgymryd â chynlluniau ar raddfa fach gwerth £1,065,000 yn 2021–2022, gyda 
Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £905,250 at y costau. Bydd y prosiectau hyn yn lleihau'r 
perygl o lifogydd i 511 o gartrefi a busnesau. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn annog cydweithio rhwng Awdurdodau Rheoli Risg a phartïon 
eraill â diddordeb wrth ystyried mesurau lliniaru llifogydd. Mae’n dda gennyf weld cydweithio 
o'r fath rhwng RhCT a CNC lle defnyddiodd CNC eu Mapiau Llifogydd i nodi cartrefi sydd 
mewn perygl difrifol o lifogydd. Wedyn defnyddiodd RhCT yr wybodaeth hon a'u hadnoddau 
i gynnig gatiau llifogydd i 133 o gartrefi, gan ddefnyddio cyllid gan Lywodraeth Cymru. 
Bwriad y gatiau llifogydd a'r mesurau cysylltiedig i atgyfnerthu eiddo yw darparu ateb tymor 
byr wrth i CNC ddatblygu prosiectau lliniaru llifogydd mwy i reoli'r risgiau ehangach yn y 
cymunedau hyn.  Mae RhCT hefyd yn gosod mesurau i atgyfnerthu 100 o gartrefi sydd 
mewn perygl o lifogydd gan gyrsiau dŵr cyffredin, yn ogystal â’r gatiau llifogydd a gafodd eu 
darparu ar gyfer 281 o gartrefi yn 2020–21.  
 
Rwy'n cydnabod yr effeithiau emosiynol a'r costau dynol sy'n gysylltiedig â llifogydd. Mae 
ymchwil gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi dangos bod pobl yn profi cyfraddau uwch o 
bryder, iselder ac anhwylder straen wedi trawma (PTSD) ar ôl llifogydd.  Dangosodd yr 
ymchwil hefyd y costau uniongyrchol i'r economi sy'n gysylltiedig â thrin pobl sy'n profi'r 
cyflyrau hyn yn dilyn llifogydd.  
 
Rwy'n falch o ddweud ein bod wedi ymgorffori tystiolaeth o'r fath yn ein rhaglen llifogydd. 
Gall arfarniadau economaidd ar gyfer prosiectau Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 
(FCERM) bellach gynnwys amcangyfrifon cywir o'r manteision iechyd meddwl sy'n 
gysylltiedig â lleihau'r perygl o lifogydd, gan roi cyfiawnhad pellach dros fuddsoddi mewn 
lliniaru llifogydd. 
 
Mae'r pwyntiau a nodir gan ymchwiliadau i lifogydd yn bwysig er mwyn dysgu gwersi a 
helpu i nodi achosion llifogydd.  Yn dilyn achos o lifogydd, mae Adran 19 o Ddeddf Rheoli 
Llifogydd a Dŵr 2010 yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i ymchwilio i’r llifogydd a 
chynhyrchu adroddiad, gan roi manylion ehangder y llifogydd.  Rydym hefyd yn gofyn i 
Awdurdodau Lleol wneud argymhellion ynghylch sut i leihau risg yn y dyfodol, pan fydd 
hynny'n berthnasol. 
 
Cyhoeddir yr adroddiadau ymchwilio hyn i drigolion, aelodau etholedig a phartïon â 
diddordeb eu gweld a gallant gyflwyno argymhellion pellach ar gyfer lleihau risg. 
 
 
 



Hyd yma, mae RhCT wedi cyhoeddi tri adroddiad Adran 19 ac adroddiad trosolwg ar y 
llifogydd o ganlyniad i Storm Dennis.  Yn hollbwysig, mae eu hadroddiad trosolwg cryno yn 
dwyn ynghyd eu hadroddiadau Adran 19 mewn un ddogfen.  Mae hyn wedi bod yn 
ddefnyddiol wrth rannu eu canfyddiadau mewn fformat byrrach a mwy hygyrch.  Gan ategu'r 
adroddiadau Adran 19 hyn, cyhoeddodd CNC eu hadolygiad mewnol eu hunain ym mis 
Hydref 2020, a oedd yn darparu argymhellion ar gyfer gwelliannau o ran rhagweld llifogydd, 
rhybuddio amdanynt ac ymateb iddynt. 
 
Mae tri adroddiad ymchwil RhCT, eu hadroddiad cryno ac adolygiad CNC o lifogydd 2020 
yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o achosion y llifogydd.  
 
Mae’r Cytundeb Cydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru’n cynnwys 
ymrwymiad i gomisiynu adolygiad annibynnol o’r adroddiadau Adran 19 gafodd eu 
cynhyrchu am y llifogydd eithafol yng Nghymru yng ngaeaf 2020 i 2021, ynghyd â’r 
adroddiadau a baratowyd gan CNC.  
 
Byddaf yn ystyried y broses a’r amserlen ar gyfer yr adolygiad annibynnol gyda 
chynrychiolwyr Plaid Cymru gan gyhoeddi ar y mater maes o law.  
 
Caiff y gwaith ei wneud ar y cyd ag aelod Plaid Cymru a ddewisir i arwain ar y mater, fel 
rhan o’r Cytundeb Cydweithredu.  
 
 
Yn gywir, 

 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
 


