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Annwyl Llŷr, 

Yn ystod sesiwn graffu ddiweddar Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) gyda’r Pwyllgor Newid 

Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, gofynnodd Carolyn Thomas AS i ni beth oedd rôl 

CNC mewn perthynas â sicrhau fod cwlferi a ffosydd yn cael eu cadw’n glir. 

Rydym yn sylweddoli y gall rolau a phwerau cysylltiedig â llifogydd ymddangos yn 

gymhleth. Yn ei hanfod fodd bynnag, mae gan CNC bwerau a dyma’r asiantaeth arweiniol 

pan yw’n fater o lifogydd o brif afonydd a’r môr. Mae gan Awdurdodau Lleol bwerau a hwy 

yw’r asiantaethau arweiniol o ran llifogydd o gyrsiau dŵr llai a dŵr daear.  Y cwmnïau dŵr 

yw’r asiantaeth arweiniol o ran llifogydd sy’n gysylltiedig â charthffosiaeth.  Mae’r 

trefniadau a’r cyfrifoldebau yn cael eu disgrifio yn Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth 

Cymru ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru | GOV.WALES 

(gweler tudalen 17 ymlaen).  Mae’n bwysig nodi fod pwerau CNC yn rhai caniataol ac nad 

ydynt yn ddyletswyddau statudol, ac y dylid eu defnyddio yn ôl disgresiwn yn seiliedig ar 

berygl llifogydd, yn unol â’r Strategaeth Genedlaethol.  Mae gan yr holl awdurdodau 

ddyletswydd i gydweithio â’i gilydd wrth ymarfer eu swyddogaethau Rheoli Perygl Llifogydd 

ac Erydu Arfordirol, sy’n bwysig o ystyried y gall llifogydd ddeillio o amrywiaeth o wahanol 

ffynonellau.  

Yn ychwanegol at hyn, mae gan berchnogion tir gyfrifoldebau am y cyrsiau dŵr sy’n mynd 

drwy eu tir, gan gynnwys rhannau lle ceir cwlferi.  Mae rhagor o wybodaeth am Hawliau a 

Chyfrifoldebau ar gael ar ein gwefan. Cyfrifoldeb y perchennog tir yw clirio unrhyw gyrsiau 

dŵr sydd ar neu islaw ei eiddo.  Gall cyrff cyhoeddus fel CNC neu Awdurdodau Lleol fod 

yn berchennog tir mewn rhai achosion, ond yn aml mae perchnogaeth tir mewn dwylo 

preifat. 

Mae pethau ychydig yn fwy cymhleth mewn Ardaloedd Draenio Mewnol. Ceir 11 o 

Ardaloedd Draenio Mewnol ledled Cymru, sy’n cynrychioli cyfran fechan iawn o Gymru 

sy’n gyfyngedig i rai ardaloedd isel.  Mae’r Ardaloedd Draenio Mewnol yn gweithredu ac yn 

cynnal y systemau draenio, sy’n gallu cynnwys ffosydd a chwlferi, yn ardaloedd hyn.   
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Felly, i grynhoi, nid yw’n wir mai CNC sy’n gyfrifol am glirio pob cwlfer a ffos, a 
perchnogion tir sy’n bennaf gyfrifol am hynny. Mae gan CNC bwerau caniataol i ymgymryd 
â gwaith ar brif afonydd, ac mae’r un peth yn wir am awdurdodau lleol ar gyfer cyrsiau dŵr 
lleol. 
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