
 

 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y Cyfarfod: 10 Rhagfyr 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol: Y Cyng. Brian Jones: Aelod Arweiniol 

Gwastraff, Cludiant a’r Amgylchedd / Tony 

Ward: Pennaeth Priffyrdd, Cyfleusterau a 

Gwasanaethau Amgylcheddol 

Awdur yr Adroddiad: Wayne Hope 

Teitl: Rheoli Perygl Llifogydd ar draws Sir Ddinbych 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â rheoli perygl llifogydd ar draws Sir 

Ddinbych.  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. I amlinellu mesurau lliniaru a rheoli llifogydd i ymdrin â phob math o berygl 

llifogydd ar draws y sir (sydd eisoes ar waith neu sydd wedi eu cynllunio).  

Mae’r rhain yn cynnwys gwaith gyda phartneriaid a thirfeddianwyr cyhoeddus a 

phreifat, prosiectau peirianneg a mentrau rheoli tir, gyda’r bwriad o leihau’r 

perygl o lifogydd a mynd i’r afael ag effeithiau newid hinsawdd.  Mae’r 

adroddiad hefyd yn cynnwys manylion am y gwaith y mae’r Adran Gynllunio yn 

ei wneud o ran rheoli llifogydd fel rhan o’r broses gynllunio.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn ystyried a yw gweithgareddau rheoli perygl llifogydd 

presennol a chynlluniedig y Cyngor yn cyflawni cyfrifoldebau’r Cyngor o ran y 

ddeddfwriaeth perygl llifogydd berthnasol, ac a yw’r Cyngor yn defnyddio ei 

bwerau caniataol yn effeithiol i gyflawni gwelliannau o ran atal llifogydd ac 

amddiffyn yr arfordir.  



 

3.2. Bod y Pwyllgor yn ystyried a yw’r Cyngor yn ymgymryd â mesurau digonol i 

weithio’n effeithiol gyda thirfeddianwyr, datblygwyr ac awdurdodau rheoli risg 

eraill i reoli perygl llifogydd yn Sir Ddinbych. 

3.3. Bod y Pwyllgor yn ystyried a yw’r Cyngor yn cyflawni’r canlyniadau a’r mesurau 

a nodir yn y Strategaeth Leol Rheoli Risg Llifogydd. 

3.4. O ran Cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol Rhyl a Chynllun Amddiffyniad 

Arfordirol Canol Prestatyn, bod y Pwyllgor yn ystyried y graddau y mae’n 

dymuno bod yn rhan o gamau dylunio a datblygu’r cynlluniau hyn dros y 12 mis 

nesaf.  

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Yn fras, rheolir perygl llifogydd yn Sir Ddinbych gan yr awdurdodau rheoli perygl 

llifogydd.  Hynny yw, gan Gyngor Sir Ddinbych os yw’r perygl yn ymwneud â 

dŵr wyneb a chyrsiau dŵr cyffredin; gan Gyfoeth Naturiol Cymru os yw’n 

ymwneud â phrif afonydd a’r môr a Dŵr Cymru os yw’n ymwneud â carthffosydd 

cyhoeddus.  Fodd bynnag, mae gan unrhyw unigolyn sy’n berchen ar dir wrth 

ymyl afon, nant neu ffos gyfrifoldebau fel ‘perchennog glannau'r afon’.  Mae gan 

y Cyngor hefyd gyfrifoldebau o ran rheoli perygl erydu arfordirol. Mae manylion 

pellach i’w cael yn Atodiad 1. Pan fo’n bosib, mae’r Cyngor yn gweithio ar y cyd 

ag awdurdodau rheoli perygl llifogydd eraill, yn ogystal â datblygwyr a 

thirfeddianwyr, i geisio cyfleoedd i reoli peryglon llifogydd yn well a’u lleihau ar 

draws y sir.  

4.2. Mae’r Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth 

Cymru ddatblygu, cynnal  a gweithredu strategaeth genedlaethol ar gyfer rheoli 

perygl llifogydd  ac erydu arfordirol yng Nghymru.  Mae’r Ddeddf hefyd yn 

mynnu bod y Cyngor, fel yr awdurdod llifogydd lleol arweiniol, yn datblygu, 

cynnal a gweithredu strategaeth ar gyfer rheoli perygl llifogydd lleol, yn 

canolbwyntio ar ddŵr wyneb ffo, dŵr daear a chyrsiau dŵr cyffredin. 

Cyhoeddodd LlC ei strategaeth genedlaethol gyntaf ar lifogydd yn 2011, ac fe 

gyhoeddodd ei strategaeth newydd ym mis Hydref 2020. Yn 2014, cyhoeddodd 

y Cyngor ei strategaeth leol rheoli risg llifogydd, ac mae angen ei hadolygu a’i 

diweddaru erbyn mis Rhagfyr 2022. Mae rhagor o fanylion am y strategaethau 

cenedlaethol a lleol ar gael yn Atodiad 2.  



 

4.3. O ran datblygiadau newydd, fel yr Awdurdod Cynllunio Lleol, mae’r Cyngor yn 

ystyried perygl llifogydd wrth asesu ceisiadau cynllunio, gyda chyfeiriad penodol 

at y polisi cynllunio lleol Nodyn Cyngor Technegol 15. I gefnogi’r Cynllun 

Datblygu Lleol (2006-2021), comisiynodd y Cyngor Asesiad Canlyniadau 

Llifogydd Strategol, sy’n ystyried goblygiadau perygl llifogydd ar gyfer 

aneddiadau allweddol a nodir yn y Cynllun Datblygu Lleol.  Ym mis Ionawr 

2019, fe ddaeth y Cyngor yn Gorff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy, 

gyda chyfrifoldeb dros gymeradwyo a mabwysiadu system ddraenio dŵr wyneb 

ar ddatblygiadau newydd. Mae rhagor o fanylion yn Atodiad 3.  

4.4. Ers 2003, mae’r Cyngor wedi buddsoddi oddeutu £41 miliwn o grant 

Llywodraeth Cymru ac arian cyfatebol y Cyngor i leihau'r perygl o lifogydd i 

oddeutu 4,000 o gartrefi a busnesau yn Sir Ddinbych. Fodd bynnag, mae 

oddeutu 15,200 eiddo yn dal mewn perygl o lifogydd o’r môr, afonydd a dŵr 

wyneb.  Mae’r Cyngor wedi nodi rhaglen o gynlluniau posibl a fyddai’n lleihau’r 

perygl i 4,750 eiddo arall, yn cynnwys 1,650 yn Nwyrain y Rhyl a fydd yn cael 

eu diogelu gan gynllun amddiffyn yr arfordir sydd ar y gweill ar hyn bryd.  Mae’r 

rhaglen wedi’i nodi yn Atodiad 4.  

4.5. Ym mis Chwefror 2020, cafodd y sir ei heffeithio gan stormydd Ciara, Dennis 

ac, i raddau llai, Jorge. Daeth i’r amlwg yn y dadansoddiad ar ôl y digwyddiad, a 

gynhaliwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, bod y rhan fwyaf o’r mesuryddion glaw 

yn y rhanbarth wedi cofnodi dros 200% o’u cyfartaledd hirdymor yn Chwefror. 

Bu i storm Ciara achosi glawiad gwaeth nag 1 mewn 200 mlynedd. I roi hyn 

mewn cyd-destun, mae’r rhan fwyaf o amddiffynfeydd llifogydd afon yn Sir 

Ddinbych yn darparu amddiffyniad yn erbyn glawiad 1 mewn 100, ar y mwyaf. O 

ganlyniad, roedd llifogydd mewn sawl lleoliad, yn bennaf oherwydd dŵr yn dod 

dros amddiffynfeydd llifogydd prif afonydd, er enghraifft, yn Llanelwy. Fel yr 

Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol, mae dyletswydd ar y Cyngor i ymchwilio i’r 

llifogydd. Fodd bynnag, gan mai prif afon oedd ffynhonnell y llifogydd, mae’r 

Cyngor wedi cytuno bod Cyfoeth Naturiol Cymru mewn sefyllfa well i arwain yr 

ymchwiliad. Bydd canfyddiadau Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael eu cynnwys yn 

adroddiad ymchwilio llifogydd trosfwaol y Cyngor sydd, gan gymryd y bydd 

canfyddiadau Cyfoeth Naturiol Cymru ar gael erbyn diwedd mis Rhagfyr 2020, 

yn debygol o fod wedi’i gwblhau erbyn diwedd mis Chwefror 2021. 



 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

5.1. Un o flaenoriaethau corfforaethol y Cyngor ar gyfer 2017-2022 yw darparu 

amgylchedd deniadol sydd wedi’i amddiffyn, gan gefnogi lles a ffyniant 

economaidd.  Un o’r mesurau a nodir yn y Cynllun Corfforaethol i alluogi hyn yw 

lleihau nifer y tai sydd mewn perygl o lifogydd yn Sir Ddinbych. Trwy gyflawni ei 

gyfrifoldebau fel awdurdod rheoli perygl arfordirol a llifogydd, a gweithio’n agos 

ag awdurdodau rheoli perygl llifogydd eraill, bydd y Cyngor yn gallu cyflawni’r 

mesur hwn.  

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

6.1. Gellir ystyried y gwaith cynnal a chadw arferol o asedau atal llifogydd ac 

amddiffyn yr arfordir a draenio priffyrdd y Cyngor yn ‘fusnes fel arfer’, wedi alinio 

â dyletswyddau statudol y Cyngor.  Mae buddsoddi mewn cynlluniau atal 

llifogydd ac amddiffyn yr arfordir newydd yn gofyn am fuddsoddiad cyfalaf, er 

bod lefel cyfradd cyllid grant Llywodraeth Cymru yn 100% ar gyfer astudiaethau 

a gwaith dylunio ac yn 85% ar gyfer adeiladau.    

6.2. Mae buddsoddi mewn cynlluniau atal llifogydd ac amddiffyn yr arfordir mewn 

cymunedau gyda pherygl llifogydd hysbys yn sicrhau canlyniad ariannol 

cadarnhaol uniongyrchol ar gyfer y Cyngor o ran costau refeniw llai, oherwydd 

bod y gost o lanhau ar ôl llifogydd, sydd yn amlach na pheidio yn gyfrifoldeb i’r 

Cyngor, yn sylweddol a gall orbwyso cost y buddsoddiad pan ystyrir grant 

Llywodraeth Cymru. 

6.3. Mae’r Cyngor wedi derbyn 100% o gyllid grant Llywodraeth Cymru i fuddsoddi 

mewn rheoli llifogydd naturiol. Bydd hyn yn lleihau'r perygl o lifogydd a bydd 

hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar fioamrywiaeth a’r amgylchedd. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Nid oes angen asesiad o’r effaith ar les. Nid yw’r adroddiad hwn, yn benodol, yn 

argymell bod y Cyngor yn newid ei weithgareddau na’r ffordd y caent eu rhoi ar 



 

waith. Bydd unrhyw weithgaredd newydd a ddatblygir o ganlyniad i’r adroddiad 

hwn yn cael ei asesu o ran ei effaith. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu 

ac eraill? 

8.1. Ymgynghorwyd â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar raglen y Cyngor o gynlluniau 

atal llifogydd ac amddiffyn yr arfordir ar 21 Hydref 2020 (cefnogwyd y rhaglen).  

Ymgynghorwyd â’r Grŵp Buddsoddi Strategol ar reoli llifogydd naturiol ar 20 

Hydref 2020 (cymeradwywyd y cynnig), a rheoli dalgylch trefol ar 24 Tachwedd 

2020 (cymeradwywyd y cynnig).  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Fel nodwyd yn yr adroddiad, ariennir rhan fawr o’r gwariant yn y maes hwn gan 

grantiau Llywodraeth Cymru a dylid canmol y gwasanaeth ar ei waith i ddenu’r 

cyllid hwn. Drwy fuddsoddi yn y maes hwn, mae manteision amlwg i breswylwyr 

a busnesau ond mae hefyd yn lleihau gwariant y Cyngor mewn meysydd megis 

atgyweiriadau i adeiladau ac isadeiledd. Mae cynlluniau penodol yn destun y 

broses cymeradwyo cyfalaf fewnol arferol y Grŵp Buddsoddi Strategol a’r 

Cabinet ar gyfer cynlluniau mawr.  

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i'w lleihau? 

10.1. Mae’r Cyngor yn wynebu risg i’w enw da os nad yw’n cyflawni ei gyfrifoldebau 

a, lle bo’n briodol, defnyddio ei bwerau goddefol o dan y ddeddfwriaeth rheoli 

perygl llifogydd berthnasol.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Deddf Amddiffyn y Glannau 1949, Deddf Draenio Tir 1991, Deddf Rheoli 

Llifogydd a Dŵr 2010, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  

11.2. Mae pwerau’r Pwyllgor o ran datblygu ac adolygu polisi a chraffu ar berfformiad 

y Cyngor a chyrff cyhoeddus eraill, wedi’u hamlinellu yn Adran 21 Deddf 

Llywodraeth Leol 2000 ac Adran 7.4 o Gyfansoddiad y Cyngor.  


