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Crynodeb Gweithredol 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gweithredu rhaglen Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru ers 2012.  
Roedd adolygiad annibynnol a gynhaliwyd yn 2016 gan Collingwood Environmental Planning Ltd yn 
cynnwys yr argymhellion canlynol: 

• Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu pa ddulliau fydd eu hangen ar gymunedau ar gyfer 
cynlluniau llifogydd cymunedol yn dibynnu ar eu gallu o ran gwydnwch.  

• Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r asesiad hwn yn erbyn targedau ar gyfer gwaith 
newydd, gyda'r posibilrwydd o newid y targedau presennol mewn perthynas ag ymgysylltu 
â chymunedau newydd a bydd yn adolygu'r gofynion o ran adnoddau gyda Llywodraeth 
Cymru yn ôl yr angen. 

• Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn datblygu dangosyddion i fesur gallu o ran gwydnwch 
cymunedau mewn perthynas â rheoli perygl llifogydd, gan adeiladu ar waith blaenorol yn y 
maes hwn.  

Comisiynwyd y prosiect hwn, Astudiaeth Beilot ar Gymunedau Cynaliadwy Cymru, er mwyn rhoi sylw 
i'r heriau, cyfyngiadau, ac argymhellion penodol yn yr adroddiad. Profodd y dull newydd a gafodd ei 
ddatblygu fel rhan o brosiect DEFRA yn Lloegr, sef Flood Resilience Community Pathfinder (FRCP). 

Y bwriad yw y bydd y prosiect yn darparu tystiolaeth ar gyfer: 

a. Deall dull gwahanol – a ddefnyddiwyd yn llwyddiannus mewn ardaloedd eraill o'r DU 

b. Llunio gwaith yn y dyfodol yng Nghymru 

Prif nodau'r astudiaeth oedd: 

• Profi dull y prosiect Pathfinder o ymgysylltu â chymunedau yng Nghymru ac asesu ei 
effeithlonrwydd mewn perthynas â chyflawni dros gyfnod byr o amser. 

• Darparu gwerthusiad a fydd yn cynnwys (fel gofyniad sylfaenol) adborth uniongyrchol gan 
gymunedau ac unigolion o fewn ardaloedd y prosiect. Bydd hyn yn cynnwys casglu eu 
hargraff flaenorol o wydnwch cymunedol gwell ynghyd â safbwyntiau plant a phobl ifanc. 

• Gwneud argymhellion o ran dulliau a ffafrir, gan gymharu dull presennol Ymwybyddiaeth 
Llifogydd Cymru â'r model Pathfinder ac unrhyw fodelau perthnasol eraill. 

• Gwneud argymhellion sy'n llywio darpariaeth fwy hirdymor gyda ffocws penodol ar y dulliau 
mwyaf effeithiol o ran sicrhau cynaliadwyedd hirdymor. 

Roedd y fethodoleg yn cynnwys dwy elfen rhyng-gysylltiedig: 



2 
 

1. Camau gweithredu ymarferol gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol dros bum mis rhwng mis 
Tachwedd 2017 a mis Mawrth 2018 i ymgysylltu â thair cymuned a sefydlu grwpiau llifogydd.  
Defnyddiodd hyn fethodoleg a ddatblygwyd gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn 
gynyddol ers 2002. 

2. Gwerthuso'r rhaglen waith a arweiniwyd gan Collingwood Environmental Planning gan 
ddefnyddio fframwaith gwerthuso a oedd yn rhedeg ar y cyd â'r camau gweithredu 
ymarferol. 

 

Roedd set o egwyddorion yn tanategu'r camau gweithredu ymarferol a gafodd eu cymhwyso drwy 
gydol y prosiect, ac sy'n hanfodol i waith y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn gyffredinol.  Dyma'r 
egwyddorion a lywiodd y penderfyniadau a fyddai'n cael eu gwneud wrth gymhwyso'r fethodoleg. 

Cytunwyd ar drefniadau llywodraethu'r prosiect er mwyn sicrhau eu bod yn gymesur i hyd a 
graddfa'r prosiect.  Goruchwyliwyd y prosiect gan Reolwr Perygl Llifogydd Cenedlaethol Cyfoeth 
Naturiol Cymru. 

Goruchwyliwyd y gwaith o reoli'r prosiect yn gyffredinol gan fwrdd prosiect a oedd yn cynnwys 
cynrychiolwyr o Cyfoeth Naturiol Cymru, y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol a Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru (sefydliad ymbarél ar gyfer y 22 awdurdod lleol yng Nghymru). Roedd y 
bwrdd prosiect a'r prosiect hwn yn adrodd at y Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd a Bwrdd y Rhaglen 
Rheoli Perygl Llifogydd a Digwyddiadau fel un o'r prosiectau o dan raglen Adolygu Meysydd Busnes 
Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Roedd y prosiect hefyd yn adrodd i Lywodraeth Cymru a'r rhaglen ar y cyd ehangach ynghylch 
ymchwil a gwaith datblygu (Cymru a Lloegr) 

Yn ogystal â hyn, trefnwyd cyfarfodydd tîm prosiect yn rheolaidd a fynychwyd gan ystod ehangach o 
unigolion a arweiniodd ar ddatblygu cynaliadwy, newid yn yr hinsawdd ac ymgysylltu â chymunedau 
er mwyn caniatáu i'r hyn a ddysgwyd gael ei gymhwyso o fewn meysydd ehangach yn hytrach nag o 
fewn maes llifogydd yn unig. 

Cymhwyswyd y dull o gamau gweithredu ymarferol a gwerthuso cyfochrog i dri lleoliad, sef y Gelli, 
Tremadog a Thai-bach.  Datblygodd y cynlluniau peilot hyn mewn ffyrdd gwahanol, fel yr amlinellir 
ym Mhennod 2. 

Mae Pennod 3 yn cynnwys canfyddiadau'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ynglŷn â'r gwaith yn y tri 
chynllun peilot.  Nodwyd ‘galluogwyr’ ac ‘atalwyr’, gan gynnwys diddordeb y gymuned, y gymuned 
fel galluogwr ac arweinwyr, cydlyniad cymunedol, agwedd a brwdfrydedd aelodau etholedig, 
gwybodaeth leol, datblygu dealltwriaeth fanwl o'r gymuned, rhwydweithiau cymdeithasol, 
swyddogaeth y brocer annibynnol, pobl ifanc, a swyddogaeth partneriaid.  

Gwneir argymhellion ar y camau nesaf ar gyfer pob cymuned. 

Mae Pennod 4 yn darparu casgliadau ac argymhellion y gwerthusiad a gynhaliwyd gan Collingwood 
Environmental Planning, gyda'r prif adroddiad gwerthuso yn Atodiad A.  Roedd y canlyniadau 
allweddol fel a ganlyn: 

1. Roedd y prosiect yn llwyddiannus o ran cyflawni canlyniadau'r prosiect ac yn dangos gwerth 
y dull, yn benodol o ran datblygu gallu o fewn cymunedau er mwyn iddynt allu cymryd 
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camau gweithredu i reoli eu perygl o lifogydd, ac o ran cadarnhau perthnasau rhwng 
cymunedau ac awdurdodau llifogydd. 

2. Dangosodd y prosiect sut mae'r ymagwedd hon, sy'n wahanol i ddull Cyfoeth Naturiol Cymru 
gan ei fod yn canolbwyntio i raddau helaeth ar broses yn hytrach nag allbynnau megis 
cynlluniau llifogydd cymunedol, yn gweithio yn ymarferol o fewn ardaloedd lle mae Cyfoeth 
Naturiol Cymru wedi cael trafferthion wrth ymgysylltu yn y gorffennol. 

3. Fodd bynnag, mae'r ffocws ar gyflawni rhai canlyniadau allweddol (e.e. cyfarfodydd 
amlasiantaeth) o fewn cyfnod amser byr, penodol, yn peryglu cynaliadwyedd y grwpiau a 
sefydlwyd. 

4. Dangosodd y prosiect y natur hanfodol o gael proses annibynnol a fydd yn caniatáu i'r rhai 
sy'n cynnal y gwaith ymgysylltu i wneud y canlynol: 

1. Hwyluso cysylltiadau personol gydag aelodau cymunedau lleol a staff awdurdodau 
perthnasol a rhyngddynt 

2. Meddu ar hygrededd o ran eu gwybodaeth am berygl llifogydd a bod â’r gallu i’w 
hesbonio ar draws safbwyntiau gwahanol 

3. Ymrwymo i nod clir o rymuso cymunedau i ymgysylltu â'r gwaith o reoli perygl 
llifogydd 

4. Meddu ar yr hyder a'r annibyniaeth i ofyn cwestiynau anodd os oes angen 

5. Adeiladu gallu o fewn cymunedau er mwyn caniatáu iddynt gymryd camau 
gweithredu i reoli eu perygl llifogydd 

5. Dangosodd y prosiect fod deall y perthnasau gwahanol rhwng pobl/lleoliadau/llifogydd ym 
mhob cymuned yn rhagofyniad er mwyn symud ymlaen ag ymgysylltu ystyrlon. 

6. Mae'r prosiect yn awgrymu y gallai dull presennol Cyfoeth Naturiol Cymru o ymgysylltu â 
chymunedau danseilio ei egwyddorion ei hun o ran arfer da o ganlyniad i ganolbwyntio ar 
allbynnau yn hytrach na phroses.  Dangosodd y cynlluniau peilot fod gan broses Cyfoeth 
Naturiol Cymru agweddau sydd yr un fath â dull y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol. Fodd 
bynnag, dangosodd ymchwil flaenorol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru (Twigger-Ross ac 
eraill, 2016) fod y broses yn canolbwyntio'n bennaf ar gofrestru pobl ar gyfer Gwasanaeth 
Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd a datblygu cynlluniau cymuned, yn hytrach nag ar 
adeiladu gallu a gwybodaeth am berygl llifogydd o fewn cymunedau lleol.   Yn rhannol, 
ffocws ar dargedau penodol, e.e. y nifer a gofrestrwyd ar gyfer Gwasanaeth Uniongyrchol 
Llinell Rybuddion Llifogydd, sy’n arwain at y pwyslais hwn. 

7. Dangosodd y prosiect ddiffyg eglurder posibl mewn mannau o ran amcanion strategol dull 
ymgysylltu Cyfoeth Naturiol Cymru.  Yn benodol, nid oedd yn hollol glir i bartneriaid na phobl 
yn y gymuned pam y dewiswyd Tai-bach fel safle ar gyfer y cynllun peilot. 

Roedd yr argymhellion allweddol fel a ganlyn: 

1. Gall y dull hwn fod yn ychwanegiad defnyddiol iawn yn ogystal ag ategu dull presennol 
Cyfoeth Naturiol Cymru o ymgysylltu â chymunedau.  Yn benodol, byddem yn awgrymu, er 
bod staff Cyfoeth Naturiol Cymru yn meddu ar rai o'r nodweddion allweddol y cyfeirir atynt 
uchod, y byddai angen iddynt gael cymorth gan bobl eraill o’r tu allan i'r sefydliad os oedd 
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ymddiriedaeth mewn sefydliadau ac annibyniaeth yn agwedd allweddol o fewn cymuned 
benodol. 

2. Byddem yn awgrymu, fel yn safleoedd y cynllun peilot, fod y dull hwn yn cael ei ddefnyddio 
er mwyn canolbwyntio ar ardaloedd sy'n cael eu dosbarthu gan Cyfoeth Naturiol Cymru fel 
rhai sy'n anodd ymgysylltu â nhw (a allai fod o ganlyniad i faterion yn y gorffennol, diffyg 
cyfalaf cymunedol, ac ati) a lle mae taer angen ymdrin â’r perygl o lifogydd (roedd gan 
safleoedd y cynllun peilot berygl canolig o ran llifogydd).  Gall y dull hwn fod yn ddelfrydol 
hefyd yr union adeg ar ôl i bobl gael llifogydd. 

3. Dylid rhoi ystyriaeth ofalus o ran datblygu/adolygu amcanion strategol ar gyfer dull 
ymgysylltu Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn gallu deall pryd y gallai fod yn ddefnyddiol i 
weithredu'r dull hwn, ac er mwyn egluro swyddogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru o ran 
ymgysylltu â’r gymuned leol am berygl llifogydd. 

4. Byddem yn awgrymu y gellid datblygu dull penderfynu syml ar gyfer cyfranogi, gan ddarparu 
cynlluniau a hyfforddiant ynghylch sut i'w ddefnyddio, er mwyn hwyluso ystyriaeth 
strwythurol[PA1] o natur y broblem/problemau, y galw gan y gymuned, natur y gymuned, ac 
argaeledd adnoddau wrth benderfynu ar y dull ymgysylltu priodol.  Gallai hyn dynnu ar y 
dangosyddion a nodwyd fel rhan o'r prosiect hwn a'r dulliau sy'n cael eu profi mewn mannau 
eraill. 

5. Gan ein bod yn gwybod bellach nad yw un yn bodoli, mae angen i ni edrych ar wneud hyn, 
neu nodi un sy'n gallu cael ei addasu i'w ddefnyddio, gan ei fod yn ymddangos fel bod hyn yn 
hanfodol er mwyn bwrw ymlaen â'r argymhelliad uchod (3).  

6. Dylai Llywodraeth Cymru gysylltu ar lefel genedlaethol ac ardal gydag awdurdodau rheoli 
risg perthnasol ynghylch swyddogaeth ac ymgysylltiad cymunedau wrth reoli perygl 
llifogydd, er mwyn elwa ar arbedion maint. 

7. O gofio y dangosir bod dealltwriaeth o broffil pobl/lleoliad/llifogydd ardaloedd yn rhan 
bwysig o lwyddiant prosesau ymgysylltu, awgrymir y canlynol: 

a. bod staff rheoli perygl llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael eu hysbysu ynghylch 
yr asesiadau llesiant1 o 19 ardal y Byrddau Gwasanaethau Cymdeithasol fel sail ar 
gyfer eu dealltwriaeth o ardaloedd lleol. Byddai hyn yn helpu cydlynu gwaith ar 
draws awdurdodau ac yn cynnig gwybodaeth gyd-destunol leol werthfawr ar gyfer 
staff Cyfoeth Naturiol Cymru.  

b. bod Cyfoeth Naturiol Cymru mewn partneriaeth ag awdurdodau allweddol eraill yn 
ystyried sut y gall gasglu gwybodaeth leol am berthnasau rhwng 
pobl/lleoliadau/llifogydd mewn ardaloedd allweddol sy'n cael eu hystyried. Er 
enghraifft, gallai hyn fod drwy gysylltiad rheolaidd â chynrychiolwyr allweddol y 
gymuned, fel ar hyn o bryd, yn ogystal â chasglu gwybodaeth ehangach o'r 
gymuned. 

c. bod holl brosesau ymgysylltu Cyfoeth Naturiol Cymru yn caniatáu ar gyfer cyfnod o 
wrando ar gynrychiolwyr ac aelodau o'r gymuned ynglŷn â materion llifogydd, er 

                                                           
1 Mae asesiadau llesiant wedi cael eu cynnal ym mhob un o 19 ardal y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ac 
maent yn cwmpasu amrediad eang o bynciau yn y meysydd canlynol: diwylliannol, economaidd, amgylcheddol 
a chymdeithasol.  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhan o'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ac mae 
llifogydd yn cael eu crybwyll yn y cyd-destun llesiant amgylcheddol.  
https://gov.wales/topics/improvingservices/public-services-boards/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/improvingservices/public-services-boards/?lang=en
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mwyn caniatáu i gamau gweithredu priodol gael eu cyflwyno.  Gallai hyn olygu 
symud adnoddau i gynnal ymgysylltiad mwy dwys "i fyny'r afon" sy’n gofyn am 
ddangosyddion penodol er mwyn mesur cynnydd. 

7. Er mwyn symud dull presennol Cyfoeth Naturiol Cymru at ffocws sy'n canolbwyntio mwy ar 
broses, awgrymir y canlynol: 

a. bod dangosyddion i fesur llwyddiant y broses yn cael eu datblygu ar gyfer dull 
presennol Cyfoeth Naturiol Cymru o ymgysylltu â chymunedau.  Defnyddiodd y 
prosiect ddangosyddion er mwyn asesu pa agweddau ar broses y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol a oedd wedi cael eu cyflawni, a gwelwyd bod y rhain yn hawdd i'w 
defnyddio ac yn ddefnyddiol ar gyfer staff ymgysylltu'r Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol a gellid eu haddasu i'w defnyddio gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 

b. dylid datblygu dangosyddion ar gyfer canlyniadau ac effeithiau gwaith ymgysylltu 
presennol Cyfoeth Naturiol Cymru oherwydd ar hyn o bryd mae'n ymddangos bod y 
mesurau yn canolbwyntio'n bennaf ar allbynnau, e.e. nifer y bobl sydd wedi 
cofrestru ar gyfer Gwasanaeth Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd a nifer y 
cynlluniau gwydnwch llifogydd sydd ar waith. 

c. bod trafodaethau rheolaidd yn cael eu cynnal rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a 
phartneriaid allweddol eraill sy’n awdurdodau rheoli risg ynghylch yr hyn sy'n 
gweithio / nad yw'n gweithio mewn perthynas ag ymgysylltu â chymunedau ym 
maes rheoli perygl llifogydd er mwyn creu diwylliant dysgu o fewn y sefydliad. 
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