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

• Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu pa ddulliau gweithredu cynllunio llifogydd a allai 
cymunedau fod eu hangen, gan ddibynnu ar eu capasiti gwydnwch.  

• Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu'r asesiad hwn yn erbyn targedau ar gyfer gwaith newydd, 
gyda'r potensial i newid targedau cyfredol ar gyfer ymgysylltu â chymunedau newydd ac 
adolygu'r gofynion adnoddau gyda Llywodraeth Cymru fel y bo angen. 

• Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu dangosyddion ar gyfer capasiti gwydnwch cymunedau 
mewn perthynas â rheoli perygl llifogydd, gan adeiladu ar waith blaenorol yn y maes hwn.  

Comisiynwyd y prosiect hwn, Astudiaeth Beilot Cymunedau Cynaliadwy, er mwyn mynd i'r afael â 
heriau, cyfyngiadau ac argymhellion penodol yn yr adroddiad. Gwnaeth brofi'r dull gweithredu 
newydd a ddatblygwyd fel rhan o brosiect Flood Resilience Community Pathfinder (FRCP) gan DEFRA 
yn Lloegr. 

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

a. Deall dull gweithredu gwahanol – a ddefnyddir yn llwyddiannus mewn mannau eraill yn 
y DU 

b. Siapio gwaith yn y dyfodol yng Nghymru 

Prif amcanion yr astudiaeth oedd: 

• Profi dull gweithredu'r prosiect Pathfinder i ymgysylltu cymunedol yng Nghymru ac asesu 
effeithiolrwydd ei gyflenwi o fewn amserlen fer. 

• Darparu gwerthusiad i gynnwys (fel isafswm) adborth uniongyrchol oddi wrth gymunedau ac 
unigolion o fewn ardaloedd y prosiect. Mae hyn yn cynnwys casglu canfyddiadau 
cychwynnol o wydnwch cymunedol a wellwyd ynghyd â safbwyntiau plant a phobl ifanc. 

• Gwneud argymhellion ar ddulliau gweithredu a gaiff eu ffafrio, gan gymharu dull gweithredu 
presennol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru â'r model Pathfinder ac unrhyw fodelau 
perthnasol eraill. 

• Gwneud argymhellion sy'n llywio cyflenwi hirdymor gyda ffocws penodol ar y dulliau 
gweithredu sydd fwyaf effeithiol i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor. 

  



 
 

Roedd y fethodoleg yn cynnwys dwy elfen rhyng-gysylltiedig: 

1. Camau gweithredu ymarferol gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol dros y pum mis rhwng 
mis Tachwedd 2017 a mis Mawrth 2018 i ymgysylltu â thair cymuned a sefydlu grwpiau 
llifogydd.  Roedd hyn yn defnyddio methodoleg 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 yr un pryd â'r camau gweithredu 
ymarferol. 

Yn tanategu'r camau gweithredu ymarferol roedd cyfres o egwyddorion a weithredwyd drwy gydol y 
prosiect, ac sy'n sylfaenol i waith y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn gyffredinol.  Yr egwyddorion 
hyn oedd yn llywio'r penderfyniadau a wnaed wrth weithredu'r fethodoleg. 

Cytunwyd ar drefniadau llywodraethu'r prosiect fel eu bod yn gymesur â hyd a graddfa'r prosiect. 
Goruchwyliwyd y prosiect gan y Rheolwr Perygl Llifogydd Cenedlaethol ar gyfer Cyfoeth Naturiol 
Cymru. 

Cafodd rheolaeth gyffredinol y prosiect ei goruchwylio 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 i'r Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd a'r Bwrdd 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 cyd-raglen ehangach ar ymchwil a gwaith 
datblygu (Cymru a Lloegr). 

Yn ogystal, cynhaliwyd cyfarfodydd tîm prosiect rheolaidd gyda phresenoldeb ehangach gan 
unigolion a oedd yn arwain ar ddatblygu cynaliadwy, newid hinsawdd ac ymgysylltu cymunedol fel y 
gellid gweithredu ar yr hyn a ddysgwyd yn ehangach nag ar gyfer llifogydd yn unig. 

Cafodd y dull gweithredu o gymryd camau ymarferol a gwerthusiad cyfochrog ei ddefnyddio mewn 
tri lleoliad yn 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 oddi wrth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ynglŷn â'r 
gwaith yn y tri chynllun peilot.  Cafodd galluogwyr ac atalwyr eu nodi, gan gynnwys diddordeb 
cymunedol, y gymuned fel galluogwr ac arweinyddion, cydlyniad cymunedol, agwedd a brwdfrydedd 
aelodau etholedig, gwybodaeth leol, datblygu dealltwriaeth fanwl o'r gymuned, rhwydweithiau 
cymdeithasol, rôl y brocer annibynnol, pobl ifanc a rôl partneriaid. 

Gwneir argymhellion ar y camau nesaf ar gyfer pob cymuned. 

Mae Pennod 4 yn rhoi'r casgliadau a'r argymhellion oddi wrth y gwerthusiad a wnaed gan 
Collingwood Environmental Plannig, gyda'r prif adroddiad gwerthuso yn Atodiad A.  Roedd y 
casgliadau allweddol fel a ganlyn: 

1. Roedd y prosiect yn llwyddiannus o ran gwireddu canlyniadau'r prosiect ac roedd yn dangos 
gwerth y dull gweithredu, yn arbennig o ran datblygu capasiti mewn cymunedau er mwyn 
iddynt gymryd camau gweithredu i reoli eu perygl llifogydd a chryfhau cysylltiadau rhwng 
cymunedau ac awdurdodau llifogydd. 



 
 

2. Dangosodd y prosiect sut mae'r dull gweithredu hwn, sy'n wahanol i ddull gweithredu 
Cyfoeth Naturiol Cymru o ran ei ffocws yn bennaf ar broses yn hytrach nag allbynnau megis 
cynlluniau llifogydd cymunedol, yn gweithio yn ymarferol lle y mae Cyfoeth Naturiol Cymru 
wedi gweld ymgysylltu'n anodd yn flaenorol. 

3. Fodd bynnag, mae'r ffocws ar wireddu rhai canlyniadau allweddol (e.e. (cyfarfod aml-
asiantaeth) o fewn cyfnod amser byr, penodol yn peryglu cynaliadwyedd y grwpiau a 
sefydlwyd. 

4. Dangosodd y prosiect natur hanfodol cael proses annibynnol lle y bo'r rheini sy'n gwneud y 
gwaith ymgysylltu: 

1. Yn hwyluso cysylltiadau personol gydag a rhwng aelodau o'r cymunedau lleol a staff 
o awdurdodau perthnasol 

2. Yn meddu ar hygrededd o ran eu gwybodaeth o berygl llifogydd ac yn gallu 
trosglwyddo hyn ar draws safbwyntiau gwahanol 

3. Yn ymrwymedig tuag at amcan clir o rymuso cymunedau i ymgysylltu â rheoli perygl 
llifogydd 

4. Yn meddu ar yr hyder ac annibyniaeth i holi cwestiynau anodd os oes angen 

5. Yn adeiladu capasiti o fewn cymunedau i'w galluogi i gymryd camau gweithredu i 
reoli eu perygl llifogydd 

5. Dangosodd y prosiect fod deall perthnasau pobl/lle/llifogydd gwahanol ymhob cymuned yn 
rhagofyniad er mwyn i ymgysylltu ystyrlon fynd rhagddo. 

6. Mae'r prosiect yn awgrymu bod dull gweithredu cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 
ymgysylltu cymunedol o bosib yn tanseilio ei egwyddorion ei hun o ran arfer da yn sgil 
ffocws ar allbynnau yn hytrach na phroses.  Dangosodd y cynlluniau peilot fod gan broses 
Cyfoeth Naturiol Cymru rai agweddau sy'n gyffredin â dull gweithredu'r Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol. Fodd bynnag, roedd ymchwil yn y gorffennol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru 
(Twigger-Ross et al, 2016) yn dangos bod y broses yn canolbwyntio'n bennaf ar gyfer cael 
pobl i danysgrifio ar gyfer Gwasanaeth Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd a datblygu 
cynlluniau cymunedol, yn hytrach nag adeiladu ar gapasiti a gwybodaeth o berygl llifogydd o 
fewn cymunedau lleol.   Yn rhannol, ffocws ar dargedau penodol, e.e. niferoedd a 
danysgrifiwyd i'r Gwasanaeth Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd, yn arwain at y 
pwyslais hwn. 

7. Gwnaeth y prosiect ddatgelu posibilrwydd o ddiffyg eglurder mewn mannau o ran amcanion 
strategol dull ymgysylltu Cyfoeth Naturiol Cymru.  Yn benodol, nid oedd yn hollol glir i 
bartneriaid neu bobl yn y gymuned pam fod Tai-bach wedi'i ddewis fel safle peilot. 

Roedd yr argymhellion allweddol fel a ganlyn: 

1. Gallai'r dull gweithredu hwn fod yn ychwanegiad defnyddiol iawn ac ategu dull gweithredu 
cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru o ymgysylltu cymunedol.  Yn benodol, byddem yn awgrymu 
er bod gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru rai o'r nodweddion allweddol y cyfeirir atynt uchod, 
byddai arnynt angen help oddi wrth eraill y tu allan i'r sefydliad pe bai ymddiriedaeth mewn 
sefydliadau ac annibyniaeth yn elfen allweddol mewn cymuned benodol. 



 
 

2. Byddem yn awgrymu, yn unol â'r ardaloedd peilot, fod y dull gweithredu hwn yn cael ei 
ddefnyddio i ganolbwyntio ar ardaloedd sy'n cael eu hystyried gan Cyfoeth Naturiol Cymru 
fel rhai sy'n anodd cysylltu â nhw (a allai fod yn sgil digwyddiadau o'r gorffennol, prinder 
cyfalaf cymunedol ac ati) a rhai sydd ag angen brys o ran natur y perygl llifogydd (roedd y 
safleoedd peilot yn rhai perygl llifogydd canolig).  Efallai byddai'r dull gweithredu hwn hefyd 
yn ddelfrydol yn syth ar ôl i bobl gael llifogydd. 

3. Dylid rhoi ystyriaeth fanwl i ddatblygu/adolygu’r amcanion strategol ar gyfer dull ymgysylltu 
Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn gallu deall pryd y gallai'r dull gweithredu hwn fod yn 
ddefnyddiol i'w weithredu, ac i egluro rôl Cyfoeth Naturiol Cymru mewn ymgysylltu â 
chymunedau lleol gyda pherygl llifogydd. 

4. Byddem yn awgrymu y gallai offeryn penderfynu cyfranogol syml gael ei ddatblygu, yn tynnu 
ar hyfforddiant i'w ddefnyddio, er mwyn hwyluso ystyriaeth strwythuredig[PA1] o natur y 
mater/materion, galw oddi wrth y gymuned, natur y gymuned ac argaeledd yr adnodd wrth 
benderfynu ar y dull ymgysylltu priodol.  Gallai hyn dynnu ar ddangosyddion a nodwyd fel 
rhan o'r prosiect hwn a'r offerynnau sy'n cael eu profi mewn mannau eraill. 

5. Nawr ein bod yn gwybod nad oes un yn bodoli, mae angen i ni edrych ar wneud hyn, neu 
nodi un sy'n gallu cael ei addasu i'w ddefnyddio, gan fod hyn yn ymddangos yn hanfodol er 
mwyn gwneud cynnydd gyda'r argymhelliad uchod (3).  

6. Dylai Llywodraeth Cymru gysylltu ar lefel genedlaethol ac ardal â'r awdurdodau rheoli risg 
perthnasol ynghylch rôl cymunedau a’r gwaith o ymgysylltu â nhw wrth reoli perygl llifogydd, 
fel bod arbedion maint yn gallu cael eu gwneud. 

7. O ystyried bod dealltwriaeth o'r bobl/lle/proffil llifogydd yr ardaloedd yn cael ei dangos i fod 
yn fewnbwn pwysig i lwyddiant y prosesau ymgysylltu, awgrymir: 

a. bod staff rheoli perygl llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael eu gwneud yn 
ymwybodol o’r asesiadau llesiant1 yn ardaloedd y 19 Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus fel sail ar gyfer eu dealltwriaeth o ardaloedd lleol. Byddai hyn yn helpu 
cydgysylltu ar draws awdurdodau a darparu 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 gallant gasglu gwybodaeth leol am berthnasau pobl/lle/llifogydd 
mewn ardaloedd ystyriaeth allweddol. Er enghraifft, gallai hyn fod drwy gyswllt 
rheolaidd â chynrychiolwyr cymunedol lleol, fel sy'n digwydd ar hyn o bryd, yn 
ogystal â chasglu gwybodaeth ehangach oddi wrth y 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 phroblemau llifogydd, er 
mwyn galluogi cyflenwi dulliau gweithredu priodol.  Gallai hyn olygu newid 
adnoddau i ymgysylltu mwy dwys "i fyny’r afon", gan ofyn am ddangosyddion 
penodol er mwyn mesur cynnydd. 

                                                            
1 Mae asesiadau llesiant wedi'u cynnal ar gyfer pob un o'r 19 o ardaloedd a gwmpesir gan Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ac maent yn cwmpasu amrediad eang o destunau o fewn y meysydd canlynol: 
diwylliannol, economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol.  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhan o'r Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus ac mae llifogydd yn cael ei grybwyll 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


 
 

7. Er mwyn symud dull gweithredu cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru tuag at ffocws mwy ar 
broses, awgrymir: 

a. bod dangosyddion ar gyfer llwyddiant y broses yn cael eu datblygu ar gyfer dull 
gweithredu cymunedol cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru.  Gwnaeth y prosiect 
ddefnyddio dangosyddion i asesu pa agweddau ar y broses Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol a wireddwyd a gwelwyd bod y rhain yn hawdd eu defnyddio ac yn 
ddefnyddiol i staff ymgysylltu'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol a gellid eu haddasu 
i'w defnyddio gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 

b. y dylai gwaith datblygu dangosyddion canlyniad ac effaith ar gyfer gwaith ymgysylltu 
cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru gael ei wneud gan fod y mesurau ar hyn o bryd yn 
ymddangos fel pe baent yn canolbwyntio'n bennaf ar allbynnau, e.e. y niferoedd o 
bobl a danysgrifiodd i'r Gwasanaeth Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd a'r 
nifer o gynlluniau gwydnwch llifogydd sydd ar waith. 

c. Cynhelir trafodaethau rheolaidd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a phartneriaid 
awdurdodau rheoli risg allweddol eraill ynglŷn â’r hyn sy'n gweithio / ddim yn 
gweithio mewn perthynas ag ymgysylltu cymunedol o ran rheoli perygl llifogydd er 
mwyn creu diwylliant o ddysgu o fewn y sefydliad. 
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PENNOD 1 – Cefndir y prosiect / cyflwyniad 
 

Mae’r rhaglen Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru wedi cael ei gweithredu gan Cyfoeth Naturiol Cymru 
ers 2012. Mae'r prosiect yn targedu cymunedau mewn perygl o lifogydd yng Nghymru er mwyn 
cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r perygl lleol a helpu unigolion i fod wedi'u paratoi yn well fel y 
gallant ymateb ac adfer yn gynt o effeithiau llifogydd. 
 
Mae dull gweithredu cyfredol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru yn cynnwys cwblhau cynlluniau 
llifogydd cymunedol wedi'u cefnogi gan wirfoddolwyr llifogydd lleol. Mae'r rhaglen wedi bod yn 
llwyddiannus iawn gyda dull gweithredu profedig, ond nodwyd rhai cyfyngiadau a heriau yn ystod yr 
adolygiad a wnaed gan Collingwood Environmental Planning Limited yn 2016. 
 
Roedd amcanion cyffredinol yr adolygiad fel a ganlyn: 

• Asesu effeithiolrwydd dulliau gweithredu Cyfoeth Naturiol Cymru hyd yn hyn, yn arbennig 
mewn perthynas â'r model gweithredu cyfredol, sef datblygu cynlluniau llifogydd sy'n cael eu 
cefnogi a'u cynnal gan wirfoddolwyr llifogydd lleol. 

• Darparu tystiolaeth ac argymhellion yn tynnu oddi ar arferion gorau lleol, cenedlaethol a 
rhyngwladol hyd yn hyn, er mwyn llywio dulliau gweithredu yn y dyfodol o ran cynyddu 
gwydnwch llifogydd cymunedol ledled Cymru. 

 

Defnyddiwyd dulliau gweithredu cymysg er mwyn casglu data ar gyfer yr adolygiad. Roedd hyn yn 
cynnwys adolygiad o'r dystiolaeth ac arolwg a chyfweliadau ar gyfer gwirfoddolwyr a phartneriaid 
proffesiynol cynllun llifogydd. 

Roedd yr adolygiad yn nodi model rhesymeg syml yn seiliedig ar y tybiaethau sy'n sylfaenol i 
Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru am y ffordd y byddai adnoddau a gweithgareddau'r rhaglen yn 
cynhyrchu'r canlyniadau ac effeithiau bwriadedig. Yn sgil casglu a dadansoddi tystiolaeth oddi wrth 
bob un o weithgareddau Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru, roedd yn bosib gweld pa mor bell roedd y 
tybiaethau hyn yn cael eu cadarnhau a'r ffordd roedd y gweithgareddau gwahanol wedi cyfrannu at 
ganlyniadau'r rhaglen.  

Cafodd nifer o gyfyngiadau a heriau sy'n gysylltiedig â'r rhaglen Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru eu 
nodi gan adolygiad annibynnol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru (2016). Maent fel a ganlyn:  
 

• Yr angen i nodi rolau a chyfrifoldebau Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru, sefydliadau a 
chymunedau eraill yn y dyfodol i sicrhau bod perygl llifogydd lleol yn gallu cael eu perchnogi 
a'u rheoli'n gynaliadwy yn yr hirdymor.  

• Adnabod ble i dargedu adnoddau Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n prinhau er y budd mwyaf. Yn 
benodol, dylai hyn gynnwys gwaith cynnal a chadw cynlluniau llifogydd a ddatblygwyd yn 
flaenorol a chefnogi gwirfoddolwyr llifogydd neu dargedu ardaloedd newydd.  

• Adnabod mecanweithiau gwerthuso yn y dyfodol sy'n angenrheidiol i olrhain cynnydd yn 
erbyn sbardunau hirdymor ac sy'n canolbwyntio ar ganlyniad gwydnwch llifogydd cymunedol 
cynyddol. Mae angen i hyn gynnwys mesurau yn ymwneud â gwydnwch cymdeithasol ac 
economaidd yr unigolyn.  

 

Roedd canfyddiadau perthnasol yr adolygiad fel a ganlyn: 

• Mae dull gweithredu wedi'i dargedu a dulliau hyblyg y rhaglen yn adlewyrchu arfer da.  



 
 

• Mae tensiwn rhwng y dyhead am fwy o gydweithio gyda chymunedau sydd mewn perygl a'r 
rolau mae'r sefydliadau partner yn fodlon eu hysgwyddo. 

• Pe bai angen toriadau i'r gyllideb, byddai angen newidiadau sylfaenol i rôl Cyfoeth Naturiol 
Cymru mewn perthynas ag ymgysylltu cymunedol wrth reoli perygl llifogydd. 

 

Gwnaeth tri phrif argymhelliad ymddangos o'r adolygiad sy'n ymwneud â'r prosiect hwn. Maent fel a 
ganlyn: 

• Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu pa ddulliau gweithredu ar gyfer cymunedau cynllunio 
llifogydd cymunedol a allai fod eu hangen gan ddibynnu ar eu capasiti gwydnwch.  

• Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu'r asesiad hwn yn erbyn targedau ar gyfer gwaith newydd, 
gyda'r potensial ar gyfer newid targedau cyfredol ar gyfer ymgysylltu â chymunedau newydd 
ac adolygu gofynion yr adnoddau gyda Llywodraeth Cymru fel y bo angen.  

• Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu dangosyddion ar gyfer capasiti gwydnwch cymunedol 
mewn perthynas â rheoli perygl llifogydd, gan adeiladu ar waith blaenorol yn y maes hwn.  

 
O ganlyniad i'r canfyddiadau yn adolygiad annibynnol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru, cafodd y 
prosiect hwn ei gomisiynu i fynd i'r afael â’r heriau, cyfyngiadau ac argymhellion penodol. Gwnaeth y 
prosiect brofi'r dull gweithredu newydd a ddatblygwyd fel rhan o’r prosiect Flood Resilience 
Community Pathfinder (FRCP) gan DEFRA yn Lloegr. 
 

1.1 Cwmpas 
 

Gwnaeth y prosiect brofi'r dull gweithredu newydd ar gyfer ymgysylltu cymunedol, fel y'i defnyddiwyd 
yn y prosiect FRCP yn Lloegr. Roedd yr ymgysylltu yn canolbwyntio ar feysydd a oedd yn hysbys i fod 
yn heriol o ran ymgysylltu cymunedol. Yn benodol, roedd gan yr ardaloedd hyn lefelau canolig o berygl 
llifogydd, dim llawer neu ddim ymwybyddiaeth gyhoeddus o berygl llifogydd, neu lefelau uchel o 
ddifaterwch i'r perygl. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth ofalus i ddichonoldeb y prosiect ac a fyddai rhinwedd mewn bwrw ati o ystyried 
amserlenni mor fyr neu p'un ai na ddylem fwrw ati ond ei wneud yn rhan o raglen fwy yn 
ddiweddarach.  Byddai pedwar mis fel arfer yn annigonol ar gyfer prosiect o'r natur hwn, a allai fel 
arfer ymestyn dros 12 neu 24 mis er mwyn ystyried y cyflymder y mae cymunedau yn gweithio. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i reoli peryglon posibl i'r gymuned o ymyrraeth tymor byr, gan edrych ar 
brofi dull gweithredu yn hytrach na datrys problemau lleol.  Yn benodol, roedd y prosiect yn ymyrraeth 
tymor byr i brofi technegau, yn hytrach na phrosiect cymunedol mwy hirdymor a allai fel arfer gymryd 
rhwng chwech a 36 mis, gan weithio ar gyflymder y gymuned.  Roedd y pryderon sylweddol fel a 
ganlyn: 

• Byddai'r gymuned yn cael gobaith ffug y byddai problemau yn cael eu datrys 
• Byddai'r broses o ddatblygu grŵp gweithredu perygl llifogydd cynaliadwy yn cael ei dechrau 

ond ni fyddai'n cael ei chwblhau, gan arwain at anfodlonrwydd, difaterwch a dicter a grŵp 
cynhennus o bobl yn ogystal â gwaith ychwanegol hirdymor ar gyfer asiantaethau  

• Byddai'r disgwyliadau'n cael eu codi'n amhriodol 
 
Er mwyn lliniaru hyn, rhoddwyd nifer o fesurau ar waith: 

• Defnyddio'r egwyddorion arweiniol a amlinellir isod 
• Ystyriaeth o'r materion hyn a'r peryglon wrth ddethol cynlluniau peilot 



 
 

• Mewnbwn dwys oddi wrth dîm o staff y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, gan gynnwys uwch-
reolwr, swyddog prosiect a chymorth swyddfa, gyda rheoli prosiect cyffredinol gan y Prif 
Weithredwr, yn hytrach nag un swyddog prosiect gyda pheth cymorth swyddfa wedi'i 
oruchwylio gan uwch-swyddog prosiect 

• Cymorth sylfaenol parhaus o'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol 
• Peth cymorth cyfyngedig ar ôl y prosiect gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, lle roedd 

problem benodol, er mwyn sicrhau dilyniant a diogelu enw da 
 
Ffactor allweddol oedd bod y prosiect hwn wedi'i ddylunio i brofi a gwerthuso technegau, yn hytrach 
na bod yn brosiect cyflenwi cyflawn. 
 

1.2 Amcanion y prosiect 
 

Prif amcanion y prosiect oedd:  

• Profi dull gweithredu'r prosiect Pathfinder i ymgysylltu cymunedol yng Nghymru ac asesu 
effeithlonrwydd ei gyflenwi o fewn amserlen fer. 

• Darparu gwerthusiad i gynnwys (fel isafswm) adborth uniongyrchol oddi wrth gymunedau ac 
unigolion o fewn ardaloedd y cynllun peilot. Mae hyn yn cynnwys casglu eu canfyddiadau 
cychwynnol o wydnwch cymunedol gwell ynghyd â safbwyntiau plant a phobl ifanc. 

• Gwneud argymhellion ar ddulliau gweithredu a gaiff eu ffafrio, gan gymharu dull gweithredu 
cyfredol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru â'r model Pathfinder ac unrhyw fodelau 
perthnasol eraill. 

• Gwneud argymhellion sy'n llywio cyflenwi hirdymor gyda ffocws penodol ar y dulliau 
gweithredu sydd fwyaf effeithiol i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor. 

 

1.3 Amlinelliad o'r fethodoleg 
 
Roedd y fethodoleg yn cynnwys dwy elfen ryng-gysylltiedig: 

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 
gweithredu llifogydd. Cafodd y gymuned a nodwyd, y Gelli yng Nghwm Rhondda, ei 
chadarnhau yn y cyfarfod cychwynnol a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd 2017. Wedyn Tremadog, 
Gwynedd, ac ardal Tai-bach o Bort Talbot erbyn diwedd mis Tachwedd. 

2. Gwerthusiad o'r rhaglen waith wedi'i arwain gan Collingwood Environmental Planning gan 
ddefnyddio fframwaith gwerthuso. 

 
1.3.1 Dull ymgysylltu cymunedol 
Yn tanategu'r camau gweithredu ymarferol roedd cyfres o egwyddorion a gafodd eu rhoi ar waith drwy 
gydol y prosiect, ac sy'n sylfaenol i waith y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn gyffredinol.  Yr 
egwyddorion hyn sy'n llywio'r penderfyniadau a gymerir wrth weithredu'r fethodoleg isod: 

1. Dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar bobl – dechrau ble mae'r gymuned, nid â’r hyn sy'n 
ddefnyddiol i chi neu'r sefydliad. 

2. Amser – gweithio ar gyflymder y gymuned.  Peidiwch â gorfodi eich amserlenni neu 
ddyddiadau cau. 

3. Ymddiriedaeth – adeiladu perthnasau cryf.  Maent yn lleddfu cynnen ac yn meithrin 
ymddiriedaeth. 

4. Mae pob lle yn wahanol. Mae cyd-destun yn hanfodol ar gyfer llwyddiant ymyriadau. 



 
 

5. Mae cyfathrebu cadarnhaol, rhagweithiol dwy ffordd yn hanfodol.  Mae gwrando ar yr 
hyn sydd gan bobl i'w ddweud a dangos eu bod wedi cael eu clywed yn fan dechrau. 

6. Iaith – clir a chryno, meddylgar a chadarnhaol; iaith syml bob dydd, ymatebion 
cadarnhaol a ystyriwyd, a dim acronymau, iaith ymostyngol neu frawddegau clyfar sy'n 
perswadio pobl i beidio ag ymateb. 

7. Gonestrwydd – eglurder ar yr hyn y gellir ei wneud ac na ellir ei wneud. Pan fo ymrwymiad 
i gam gweithredu, mae'n bwysig fod hyn yn cael ei gyflawni, neu fel arall bydd yn 
atgyfnerthu gwrthodiad, yr argraff nad yw sefydliadau yn poeni, prinder ymddiriedaeth, 
difaterwch a methiant. 

8. Mae partneriaeth yn cynnwys ymrwymiad oddi wrth bawb, sefydliadau ac unigolion, i 
fynd i'r afael â phroblemau gyda'i gilydd.  Gallai'r ymrwymiadau hyn fod yn anffurfiol, ond 
maent yn bwysig. 

9. Ymuno â'r bartneriaeth heb unrhyw syniadau rhagdybiedig ynglŷn â’r hyn mae'r 
gymuned neu'r unigolion am ei gael neu ei angen. Peidiwch â dangos diffyg ystyriaeth 
i'w syniadau ar ddatrysiadau. 

10. Cydraddoldeb – mae gan bawb yn y gymuned yr hawl i gael eu clywed yn gyfartal.  A yw'r 
bobl sy'n honni cynrychioli pobl wir yn gwneud hynny?  Neu a yw'r rheini gyda'r lleisiau 
uchaf yn atal y bobl dawelach rhag siarad?  Ymgysylltwch yn weithredol gyda phawb.    
Mae ethos “putting the last first” Robert Chambers (1983) (Routledge ISBN-
10: 0582644437 ISBN-13: 978-0582644434) yn bwynt dechrau anodd ond defnyddiol. 

11. Cydraddoldeb – dylai cymunedau gael eu trin fel partneriaid cyfartal. 
12. Parch – pobl mewn cymunedau sydd â'r buddiant mwyaf o ran rheoli eu perygl llifogydd.  

Nhw yw'r unig rai fydd yn dioddef effeithiau llifogydd.  Ar gyfer pawb arall, mae'n rhan o'u 
gwaith proffesiynol ac maent yn mynd adref i dŷ sych. 

13. Cofleidio –  mae pobl mewn cymunedau gyda gwybodaeth, sgiliau proffesiynol a 
chanfyddiad am eu hardal y gallai'r asiantaethau amrywiol efallai fod yn anymwybodol 
ohonynt a byddant yn profi'n fuddiol. 

14. Mae diffyg diddordeb ymddangosiadol, amharodrwydd neu ddicter yn aml yn 
ymddygiadau a ddefnyddir fel mecanweithiau ymdopi i reoli trawma a ddioddefwyd a 
galluogi symud ymlaen gyda bywyd. 

15. Amharodrwydd cymunedol – a yw’r hyn sy'n cael ei ddweud yn wir? A yw'r ffeithiau'n 
gywir? Beth yw safbwyntiau a gweledigaeth y gymuned?  Yr hyn sy'n weladwy i'r cyhoedd 
sy'n arwain at ymwybyddiaeth pobl o fygythiad perygl gweddilliol, ac yn aml mae hyn yn 
ddigon neu'r cyfan y gellir ei wneud. 

 
Mae'r fethodoleg yn ddatblygiad o'r gwaith mae'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wedi'i wneud ers 
iddo gael ei ffurfio yn 2002, gan dynnu oddi ar arfer gorau, profi syniadau newydd, megis drwy brosiect 
Flood Resilience Community Pathfinder (FRCP) gan DEFRA, a gwella'r prosesau ymhellach.  Mae'n 
tynnu'n gryf oddi ar gorff rhyngwladol o waith ar ddatblygu cymunedol, fel y caiff ei grynhoi yn yr 
Asesiad Cyflym o'r Dystiolaeth (REA) a wnaed ar gyfer gwerthusiad y prosiect Flood Resilience 
Community Pathfinder (FRCP) gan DEFRA: 
http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=
0&ProjectID=18744 
 
Mae'r fethodoleg yn gwneud y canlynol yn ofynnol: 

• Sgiliau hwyluso a datblygu cymunedol 
• Dealltwriaeth drwyadl o effeithiau llifogydd a pherygl llifogydd ar fywydau pobl 
• Gwybodaeth drwyadl am reoli perygl llifogydd, y problemau a'r ymyriadau 
• Dealltwriaeth o a gallu i weithio gyda threfniadau sefydliadol ar gyfer rheoli perygl llifogydd 

 
Mae cyfuniad o'r pedair elfen hyn yn darparu'r sail sgiliau ar gyfer y fethodoleg. 

http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=18744
http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=18744


 
 

 
Mae rhai elfennau yn newydd iawn.  Yn benodol, mae dangosyddion sut mae grŵp llifogydd 
llwyddiannus yn edrych wedi cael eu casglu ynghyd yn gydlynol am y tro cyntaf.  Mae hyn yn darparu'r 
sail ar gyfer y gwerthusiad. 
 
Roedd y gwaith o sefydlu grŵp gweithredu llifogydd gan ddefnyddio methodoleg y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol yn cynnwys yr isod: 
 

1. Gweithio ar lawr gwlad gyda phobl sydd wedi cael eu heffeithio gan lifogydd, neu mewn 
perygl, ac ymgysylltu y tu ôl i'r llenni i nodi a chysylltu ag unigolion allweddol, y rhieni gyda 
phryderon a phobl sy'n arweinwyr posibl 

2. Trefnu cyfarfod cychwynnol o unigolion sydd â diddordeb i ddechrau datblygu grŵp 
3. Trefnu cyfres o gyfarfodydd caeedig (tua thri gan ddibynnu ar y gwaith sydd ei angen gyda'r 

gymuned i sefydlu grŵp gweithredol) i ddatblygu'r grŵp, casglu materion allweddol sy'n peri 
pryder, sicrhau dealltwriaeth o lifogydd gan y naill a'r llall yn yr ardal, a datblygu dealltwriaeth 
o rolau a chyfrifoldebau sefydliadau sydd ynghlwm wrth reoli perygl llifogydd 

4. Trefnu cyfres o gyfarfodydd aml-asiantaeth 
5. Cefnogi'r grŵp orffen i redeg y cyfarfodydd aml-asiantaeth 

 
Mae profiad o waith blaenorol i sefydlu a chefnogi grŵp gweithredu llifogydd sy'n gweithio'n dda wedi 
arwain at fethodoleg generig sy'n cynnwys dwy elfen: 
 
1 Creu grŵp gweithredu llifogydd cynaliadwy, "tîm" o bobl sy'n gallu ac sydd eisiau gweithio gyda'i 

gilydd ar ymgais cyffredin, gyda'r gymuned ehangach ac ar ei chyfer ac ochr yn ochr â 
phartneriaid 

2 Cefnogi tîm y grŵp gweithredu llifogydd i fynd i'r afael â materion sy'n destun pryder  

CAM UN – Cefnogi creu grŵp gweithredu llifogydd – y tîm  
Dechrau gwydnwch gyda chydlyniad cymunedol ac agenda gymunedol 
Mae angen sawl cyfarfod er mwyn: 

1. caniatáu i'r gymuned ddweud ei dweud / gwrando ar yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud 
2. eu hwyluso drwy'r broses o ffurfioli grŵp gweithredu llifogydd 
3. canolbwyntio'r grŵp gweithredu llifogydd ar ffordd gadarnhaol a chynhyrchiol ymlaen  
4. eu cefnogi i gasglu safbwyntiau a phryderon yn weithredol o'u cymuned ehangach (gan osgoi 

ffocws grŵp ynysig) 
5. tynnu gwybodaeth a gasglwyd ynghyd â phoblogi cynllun gweithredu llifogydd treigl i weithio 

oddi wrtho 
6. esbonio rolau a chyfrifoldebau yr asiantaethau a'r awdurdodau amrywiol sy'n gysylltiedig â 

rheoli perygl llifogydd 
7. esbonio'r cyfyngiadau y mae'n rhaid i'r asiantaethau ac awdurdodau hyn weithio oddi tanynt 
8. esbonio sut mae'r trefniadau cyllido yn gweithio 
9. penderfynu ar sut y bydd y grŵp llifogydd yn ymgysylltu â phartneriaid 
10. ymchwilio i'r gweithwyr proffesiynol fydd eu hangen er mwyn ffurfio'r bartneriaeth 
11. sefydlu cyfarfod aml-asiantaeth 
12. anfon gwahoddiadau allan gydag agenda a chynllun gweithredu treigl 
13. cefnogi'r grŵp fel yr arweinydd drwy gydol y cyfarfod 

 
 
 
 
 



 
 

CAM DAU – Helpu'r grŵp gweithredu llifogydd i gyflawni ei amcanion 
Ychwanegu gwydnwch ychwanegol megis cynllun gwydnwch brys   
Noder y gallai fod sawl gwahanol fath o gamau gweithredu y gallai'r grwpiau gweithredu llifogydd fod 
eisiau eu cyflawni, gan ddibynnu ar y blaenoriaethau a nodwyd yn eu cynllun gweithredu treigl.  
Defnyddir yr esiampl hon at ddibenion dangos yn unig. 
 
Mae angen sawl cyfarfod er mwyn: 

1. canolbwyntio'r grŵp ar yr hyn y gallant ei gyflawni drwy helpu a chefnogi eu hunain fel 
cymuned 

2. gofyn iddynt siarad am eu profiadau mewn digwyddiad llifogydd neu gyfarfod caeedig 
3. eu cynorthwyo i adnabod yr hyn fyddai wedi helpu yn y sefyllfa honno 
4. eu cefnogi i boblogi cynllun brys sydd wedi'i deilwra i'w sefyllfa ac anghenion 
5. sefydlu cyfarfod asiantaeth gwydn gyda gweithwyr proffesiynol gwahanol i'r cyfarfod aml-

asiantaeth 
6. sicrhau bod yr hyn a gynhyrchir yn gweddu’n dda fel rhan o atodiadau cynlluniau eraill ar gyfer 

yr ardal 
7. sicrhau bod y cynllun llawr gwlad yn cael ei fwydo i lefel y sir 

 
Mae profiad y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn dangos dro ar ôl tro bod angen i Gam Un gael ei 
weithredu yn gyntaf, er mwyn creu cymuned sy'n barod ac yn ffocysu ar gyflawni Cam Dau. 

Cafodd y broses a dangosyddion llwyddiant eu crynhoi fel a ganlyn: 

Tabl 1 Y broses o ddatblygu grŵp gweithredu llifogydd a dangosyddion llwyddiant 

Amcanion 
ymgysylltu 

Camau gweithredu Dangosyddion 

Cam 1   
Ffurfio'r grŵp 
 

• Cysylltu ag unigolion i nodi grwpiau cymunedol 
sy'n bodoli eisoes ac unigolion arweiniol 

• Cysylltu â'r grwpiau ac unigolion i ddeall yr 
archwaeth ar gyfer gwaith perygl llifogydd yn y 
dyfodol, rhyngberthnasau ac ati 

• Trafod gydag unigolion sy'n sefydlu grŵp llifogydd 
• Trefnu cyfarfod ar gyfer y partïon sydd â 

diddordeb 
• Sicrhau cytundeb ar gyfer gwaith pellach gan 

ddefnyddio naill ai grŵp sy'n bodoli eisoes neu 
ffurfio grŵp newydd 

• Trefnu cyfres o gyfarfodydd er mwyn 
ffurfio/atgyfnerthu grŵp gweithredu llifogydd 

Grŵp gweithredu 
llifogydd ar waith 
gyda chadeirydd 

Cyfathrebu â'r 
gymuned 
ehangach 

Cefnogi'r grŵp gweithredu llifogydd i gasglu 
gwybodaeth oddi wrth y gymuned ehangach ar: 

• Y diddordeb mewn llifogydd 
• Y profiad o lifogydd 
• Materion perygl llifogydd 
• Profiad o weithio gyda phartneriaid 

Tystiolaeth o 
waith ymgysylltu 
cymunedol 
ehangach gan y 
grŵp gweithredu 
llifogydd  

Mynegi'r 
materion perygl 
llifogydd 
 

Creu dealltwriaeth gyffredin ysgrifenedig o beryglon 
llifogydd a materion sy'n destun pryder drwy'r 
cyfarfodydd grŵp gweithredu llifogydd 

Rhestr o'r 
materion y 
cytunwyd arnynt 
gan y grŵp 
gweithredu 
llifogydd  



 
 

Deall rolau a 
chyfrifoldebau 
sefydliadau 

Creu dealltwriaeth gyffredin o rolau a chyfrifoldebau 
awdurdodau rheoli risg a sefydliadau eraill drwy 
drafodaeth mewn cyfarfodydd, a’r hyn y gallant / na 
allant ei wneud 

Sesiwn wedi'i 
chwblhau gyda'r 
grŵp gweithredu 
llifogydd 

Y gallu i weithio 
gyda phartneriaid 

Drwy drafodaeth mewn cyfarfodydd, cytuno ar sut y 
bydd y grŵp gweithredu llifogydd yn gweithio gydag 
awdurdodau rheoli risg a sefydliadau eraill   

Cyfarfod aml-
asiantaeth 

Cam 2   
Cyfarfodydd aml-
asiantaeth 

Trefnu a chefnogi'r grŵp i arwain a chadeirio 
cyfarfodydd aml-asiantaeth (fel arfer 1 - (3) - 5) i 
weithio drwy'r materion a nodwyd gan y gymuned 
Datblygu cynllun gweithredu treigl 

Cyfarfod aml-
asiantaeth 

Dechrau 
cyflwyno a llywio 
tuag at waith 
rhagweithiol 

Cefnogi'r grŵp gweithredu llifogydd i nodi'r camau 
gweithredu y gallai'r grŵp fynd i'r afael â nhw os 
dymunant, megis: 

• Gweithio mewn partneriaeth deg gydag 
asiantaethau ac awdurdodau i ddatblygu 
datrysiadau posibl fel partner cefnogol, e.e. 
rheoli llifogydd mewn modd naturiol, 
datrysiadau peirianneg, rheoli’r tir, 
cynhyrchion eiddo sy'n gwrthsefyll llifogydd, 
manylion modelu, ac ati 

• Casglu data ar gyfer asiantaethau ac 
awdurdodau, e.e. mapio draeniau, tynnu 
ffotograffau wrth i ddigwyddiadau ddigwydd, 
adrodd am broblemau i linellau ffôn 
digwyddiadau 

• Helpu asiantaethau ac awdurdodau i ddelio 
â materion ar lan yr afon sydd heb eu datrys 

• Digwyddiadau ymwybyddiaeth llifogydd 
cymunedol wedi'u harwain gan y grŵp 
gweithredu llifogydd ac wedi'u cefnogi gan 
asiantaethau ac awdurdodau rheoli perygl 
llifogydd 

• Cynllun gwydnwch brys 
• Materion cynllunio a datblygu 
• Rheoli glan yr afon 
• Rheoli perygl llifogydd naturiol 

Cyflwyno 
rhaglen waith 

Gweithio gyda'r 
grŵp i gyflawni 
gwaith 
rhagweithiol 

Cefnogi'r grŵp i gyflawni ei rhaglen waith Dechrau'r 
rhaglen waith 

 

Ail gam y prosiect hwn oedd y gwaith gwerthuso a wnaed gan Collingwood Environmental Planning 
ochr yn ochr â'r gweithgarwch ymarferol, y mae ei ganlyniadau yn cael eu cyflwyno yn Atodiad 1 yr 
adroddiad hwn. Caiff y gwerthusiad ei rannu'n bedwar cam gwahanol. Gwnaeth Cam 1 sefydlu 
gwaelodlin gymunedol y cynlluniau peilot, drwy fanylu ar gefndir cymdeithasol ac economaidd pob 
lleoliad peilot, ac unrhyw waith ymgysylltu blaenorol o fewn pob cymuned ynglŷn â'r perygl o lifogydd. 
Mae'r waelodlin hefyd yn disgrifio diddordebau staff Cyfoeth Naturiol Cymru yn y prosiect a'i 
ganlyniadau, ac unrhyw alluogwyr neu atalwyr tebygol y gwnaethant eu nodi. Cafodd y dystiolaeth 
hon ei chasglu drwy ymchwil gymdeithasol wrth y ddesg o bob cymuned oddi wrth ffynonellau 
awdurdodau lleol a llenyddiaeth lwyd, cyfweliad gyda chynrychiolydd o'r Fforwm Llifogydd 



 
 

Cenedlaethol, a chyfweliadau gydag un aelod o Cyfoeth Naturiol Cymru ym mhob un o dair swyddfa 
ardal y sefydliad. Gweler Atodiad A.1 yn yr atodiad gwerthuso am gopi o'r amserlen gyfweliadau. 

Mae Atodiad 1 hefyd yn manylu ar y dystiolaeth a ddefnyddiwyd i lywio Cam 2 o'r gwerthusiad, sef 
archwilio'r broses o ymgysylltu cymunedol sy'n digwydd ym mhob lleoliad peilot, a sut roedd hyd a 
nodweddion pob proses ymgysylltu yn wahanol ar draws y tair cymuned beilot. Cafodd y dystiolaeth 
ar gyfer hyn ei chasglu drwy gofnodion gweithgaredd a gwblhawyd gan staff y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol. 

1.3.2 Methodoleg amlinellol y gwerthusiad  
Amcanion y gwerthusiad 
Cafodd yr amcanion ar gyfer elfen y gwerthusiad eu hamlinellu yn y cyfarfod cychwynnol.  Roedd y 
rhain fel a ganlyn: 

• Sefydlu'r graddau y mae'r nodau ac amcanion ymgysylltu cymunedol wedi cael eu bodloni. 
• Disgrifio sut mae'r nodau ac amcanion ymgysylltu cymunedol wedi cael eu bodloni, gan nodi 

pa newid sydd wedi digwydd a sut y gwnaed hynny. 
• Tanlinellu'r achosion sylfaenol, galluogwyr, atalwyr, a'r ffactorau a arweiniodd at y 

canlyniadau a nodwyd. 
• Darparu dysgu ychwanegol ynglŷn â pherthnasedd y dull gweithredu ar gyfer rheoli perygl 

llifogydd a heriau busnes Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru (e.e. cynyddu'r niferoedd sy'n 
tanysgrifio i'r Gwasanaeth Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd, dealltwriaeth a chamau 
gweithredu er mwyn gwella cyflenwi yn y dyfodol) os yw'r agweddau hyn yn ymddangos o 
fewn y cynlluniau peilot. 

Er mwyn cyflawni'r amcanion hyn, cynigir y byddai'r gwerthusiad yn gwneud y canlynol: 

• Casglu adborth uniongyrchol oddi wrth gymunedau ac unigolion o fewn yr ardaloedd peilot, 
gan gynnwys plant a phobl ifanc, i gasglu eu canfyddiadau cychwynnol o wydnwch cymunedol 
gwell. 

• Cymharu dull gweithredu presennol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru â'r model Pathfinder a 
modelau eraill os ydynt yn berthnasol, er mwyn gwneud argymhellion ar y dulliau gweithredu 
a gaiff eu ffafrio, gan ystyried pa ddull gweithredu fyddai fwyaf effeithiol o ran sicrhau cyflenwi 
a chynaliadwyedd yn yr hirdymor. 

Defnyddiodd y tîm dri chwestiwn ymchwil eang i arwain dadansoddiad o'r dystiolaeth.  Mae'r 
cwestiwn cyntaf yn edrych ar ganlyniadau'r prosiect ac mae'r ddau olaf yn ystyried y prosesau a 
ddilynwyd. 

Cwestiynau ymchwil 
1. Pa mor bell ac ym mha ffyrdd mae gwydnwch llifogydd cymunedol wedi cynyddu? 
2. Pa mor effeithiol ac ym mha ffordd y gwnaeth y dull gweithredu peilot alluogi cymunedau i 

gymryd perchenogaeth a gwella gwydnwch llifogydd lleol o fewn amserlen fer? 
3. Pa ffactorau sy'n hwyluso neu'n gweithredu fel rhwystrau i ymgysylltu cymunedol? 

Her i'r gwaith o asesu canlyniadau oedd nodi canlyniadau y gellir disgwyl eu cyflawni o fewn amserlen 
fer y prosiect a chydnabod bod ymgysylltu cymunedol yn cael ei effeithio gan nifer o ffactorau sydd y 
tu hwnt i reolaeth y rhai sy'n arwain y prosiect, gan gynnwys nodweddion cymunedol sy'n bodoli 
eisoes megis ffactorau ffisegol (daearyddol), cymdeithasol, sefydliadol ac economaidd, yn ogystal â 
digwyddiadau neu ddatblygiadau sydd heb eu cynllunio.  Er mwyn mynd i'r afael â'r her hon, nodwyd 
canlyniadau canolraddol y gellir disgwyl eu cyflawni neu wneud cynnydd gyda nhw o fewn amserlen y 
prosiect.  Mae hyn yn cael ei archwilio isod.  

Camau a dulliau gwerthuso 
Cafodd y gwerthusiad ei wneud fel proses pedwar cam.  Mae Tabl 2 isod yn dangos y camau a'r dulliau 
a ddefnyddir i lywio'r gwerthusiad. 



 
 

Tabl 2  Camau a dulliau ar gyfer y gwerthusiad2  

Cam Disgrifiad Dulliau ac offer 

Cam 1 Sefydlu'r waelodlin • Casglu data wrth y ddesg ar gymunedau/lleoliadau • Cyfweliadau 
gwaelodlin gyda staff Cyfoeth Naturiol Cymru a chydlynydd 
ymgysylltu’r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol   

Cam 2 Cofnodi 
gweithgareddau'r 
prosiect  

• Cofnod o weithgareddau  • Adroddiadau cynnydd 
(telegynadleddau ac adroddiadau ysgrifenedig) • Cofnodion o 
weithgareddau, e.e. nodyn o drafodaeth ar faterion llifogydd lleol 
ar gyfer datblygu cynllun llifogydd lleol gan y grŵp gweithredu 
llifogydd  

Cam 3 Adolygu 
canlyniadau'r 
cynllun peilot 

• Arsylwi uniongyrchol ar gyfarfodydd amlasiantaeth 
Dadansoddiad anuniongyrchol drwy gyfweliadau gyda'r Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol • Grŵp ffocws gyda chyfranogwyr y grŵp 
gweithredu llifogydd • Cyfweliadau diwedd prosiect gyda staff 
Cyfoeth Naturiol Cymru a chydlynydd ymgysylltu'r Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol   

Cam 4 Asesiad, casgliadau 
ac argymhellion 

• Dadansoddiad dulliau cymysg • Dadansoddi ystadegol o ddata 
meintiol • Cymharu'r dystiolaeth oddi wrth ffynonellau data 
gwahanol i nodi themâu cyffredin sy'n berthnasol i'r gwerthusiad 
• Dull gweithredu thematig sy'n cynnwys dadansoddi data yn unol 
â themâu sy'n codi (dadansoddiad anwythol) • Gwerthusiad yn 
erbyn canlyniadau o gam i gam ar gyfer y cynlluniau peilot, fel yr 
amlinellwyd yn fframwaith gwerthuso’r prosiect 

 

Roedd Cam 1 yn sefydlu'r waelodlin drwy ddisgrifio nodweddion perthnasol y tair cymuned a gafodd 
eu dethol a phrofiad blaenorol o ymgysylltu'r cymunedau hyn ynglŷn â'r perygl o lifogydd.  Mae'r 
waelodlin hefyd yn disgrifio safbwyntiau staff Cyfoeth Naturiol Cymru o ran diddordeb yn y prosiect 
a'i ganlyniadau ac unrhyw alluogwyr neu atalwyr tebygol y gwnaethant eu nodi. Tynnwyd y dystiolaeth 
ar gyfer y waelodlin oddi wrth ymchwil wrth y ddesg ar nodweddion y tair cymuned, cyfweliad gyda 
chynrychiolydd o'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, a chyfweliadau gydag un aelod o staff Cyfoeth 
Naturiol Cymru ymhob swyddfa ardal. 

Roedd Cam 2 yn cynnwys monitro amcanion y prosiect er mwyn dechrau tynnu allan pa 
weithgareddau a wnaed, faint o amser oedd ei hangen ar gyfer pob cam yn y broses ymgysylltu 
gymunedol, a pha debygrwydd a gwahaniaethau y gellir eu harsylwi ar draws y tair cymuned beilot.  
Roedd hyn yn seiliedig ar adolygiad o gofnodion gweithgareddau, adroddiadau cynnydd a chofnodion 
o weithgareddau grwpiau llifogydd a gasglwyd gan staff y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn ogystal â 
chymryd rhan mewn telegynadleddau prosiect. 

                                                            
2 Mae'r offer ar gael yn atodiadau'r adroddiad. 



 
 

Gwnaeth Cam 3 archwilio safbwyntiau'r cyfranogwyr (aelodau o'r gymuned, staff Cyfoeth Naturiol 
Cymru a'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol) ar y broses ymgysylltu gymunedol ei hun a'i hallbynnau, 
gan asesu i ba raddau mae camau wedi cael eu cymryd tuag at gyflawni'r canlyniadau dymunol. 

Yng Ngham 4, dadansoddwyd y data a gasglwyd yng Nghamau 1 i 3 i adnabod themâu cyffredin sy'n 
berthnasol i'r gwerthusiad, er mwyn asesu pa mor bell mae amcanion proses a chanlyniadau wedi cael 
eu bodloni, ac er mwyn gwneud casgliadau ac argymhellion. 

 

1.1 Llywodraethu - trefniadau grŵp llywio 
Cytunwyd ar drefniadau llywodraethu'r prosiect fel eu bod yn gymesur â hyd a graddfa'r cynllun peilot.  

Goruchwyliwyd rheolaeth gyffredinol y prosiect gan Fwrdd Prosiect a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr 
o Cyfoeth Naturiol Cymru (staff cenedlaethol ac ardal), y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol a 
Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (sefydliad ymbarél ar gyfer y 22 awdurdod lleol yng Nghymru). 
Gwnaeth y Bwrdd Prosiect a'r prosiect hwn adrodd i Bennaeth Rheoli Perygl Llifogydd a'r Bwrdd 
Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd a Digwyddiadau fel un o'r prosiectau o dan raglen Adolygu Meysydd 
Busnes Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Gwnaeth y prosiect hefyd adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru, a oedd yn ariannu'r prosiect hwn yn 
uniongyrchol. 

Yn ychwanegol at y Bwrdd Prosiect, cafodd tîm prosiect ei sefydlu. Cafodd aelodaeth o'r grŵp hwn ei 
ymestyn fel ei fod yn cynnwys mynychwyr a oedd yn arwain ar feysydd gwaith eraill megis newid 
hinsawdd, datblygu cynaliadwy, ymgysylltu amgylcheddol ehangach, Datganiadau Ardal a Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, ac arbenigwyr gwyddorau cymdeithasol a gwydnwch cymunedol o 
Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru a Collingwood Environmental Planning. 
Cynhaliwyd cyfarfodydd tîm rheolaidd drwy delegynadledda er mwyn cynnal y ffocws ar y prosiect, 
darparu cyfle i gyfnewid gwybodaeth, casglu gwybodaeth oddi wrth staff ardal Cyfoeth Naturiol 
Cymru, a darparu diweddariadau ar yr agweddau cyflenwi ar lefel y gymuned leol. 

 

1.2 Sut caiff yr adroddiad hwn ei gyflwyno 
Mae'r adroddiad yn cynnwys dwy elfen ar wahân, sef y gwaith a wnaed gyda chymunedau gan y 
Fforwm Llifogydd Cenedlaethol a'r gwerthusiad annibynnol gan Collingwood Environmental 
Planning.  Mae'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn gyfrifol am yr adroddiad yn gyffredinol.  Mae pob 
adran wedi cael ei hysgrifennu ar wahân, fel yr amlinellir isod, gyda thrafodaethau wedi'u cynnal i 
sicrhau bod yr adroddiad yn gydlynol yn gyffredinol: 

Pennod 1 - Cefndir y prosiect / cyflwyniad - Fforwm Llifogydd Cenedlaethol 

Pennod 2 - Dull gweithredu - Fforwm Llifogydd Cenedlaethol 

Pennod 3 - Canfyddiadau ac argymhellion y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ar gyfer ardaloedd peilot 

Pennod 4 - Casgliadau ac argymhellion o'r gwerthusiad - Collingwood Environmental Planning 

Atodiad 1 - Adroddiad gwerthuso - Collingwood Environmental Planning 

Atodiad 2 - Cefndiroedd yr ardaloedd targed, demograffeg a pherygl llifogydd 

Atodiad 3 - Dull gweithredu 



 
 

Atodiad 4 - Rolau'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol a Collingwood Environmental Planning 

Atodiad 5 - Templed cynllun gweithredu llifogydd 

  



 
 

PENNOD 2 - Dull gweithredu  
Mae'r bennod yn disgrifio'r gweithgaredd allweddol a wnaed ymhob un o'r tri lleoliad, wedi'i gofnodi 
yn erbyn y fframwaith gweithgaredd ymgysylltu.  Darperir naratif manylach ar gyfer pob ardal yn 
Atodiad 3. 

Gwnaeth aelodau o staff o dair ardal, yn y gogledd, y de-ddwyrain a'r de, gyflwyno nifer o gynigion ar 
gyfer yr ardaloedd peilot.  O'r rhain, cafodd tair ardal beilot eu dethol drwy gyfarfodydd tîm a'u 
cadarnhau gan y Bwrdd Prosiect.  

2.1 Cynlluniau gweithredu llifogydd 
Cyfeirir yn y tablau at "gynlluniau gweithredu llifogydd". Mae grwpiau gweithredu llifogydd yn 
dymuno datblygu cynlluniau ar gyfer pob math o ddibenion gwahanol, gan gynnwys digwyddiadau, 
problemau cyfredol, rheoli perygl llifogydd hirdymor, cynllunio gofodol ac ati.  Mae gan y Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol nifer o dempledi enghreifftiol ar gyfer pob un o'r rhain ac eraill, sy'n caniatáu 
i gymunedau ddewis y templed maen nhw'n teimlo sydd fwyaf defnyddiol iddynt.  Yng nghyd-destun 
yr adroddiad hwn, mae cynlluniau gweithredu llifogydd yn fecanwaith i gasglu, cytuno a mireinio'r 
problemau mae'r gymuned yn pryderu amdanynt, gan eu cyflwyno fel cyfres o gwestiynau cryno.  
Mae'r cwestiynau yn darparu agenda ar gyfer cyfarfodydd amlasiantaeth gyda phartneriaid, fel ei 
bod yn glir i bawb beth sy'n cael ei drafod.  Maent hefyd yn darparu mecanwaith er mwyn cofnodi 
cam gweithredu y cytunwyd arno a lle mae cynnydd wedi'i wneud dros amser.  Maent yn symud 
ymlaen o un cyfarfod i'r nesaf.  Mae templed enghreifftiol yn Atodiad 5, ond noder y gallai'r templed 
yn hawdd dod yn rhwystr i gynnydd heb y broses ochr yn ochr ag ef. 

Mae'r dull gweithredu yn cefnogi gwaith partneriaid sydd â rôl statudol bwysig a rolau eraill.  Nid 
yw'n ei ddisodli. 

2.2 Y Gelli 
 

Tabl 3 Manylion y dull gweithredu a ddefnyddiwyd yn y Gelli 

Amcanion 
ymgysylltu 

Gweithgaredd allweddol 

Cam 1  

Ffurfio'r grŵp  • Dechreuodd y prosiect hwn heb unrhyw gysylltiadau ar gael, felly 
treuliwyd cryn dipyn o amser i ddechrau yn archwilio'r ardal, gan 
ymweld â busnesau ac ystyried cysylltiadau. • Cynhaliwyd cyfarfodydd 
cychwynnol gyda dau gynghorydd o’r cyngor bwrdeistref sirol.  
• Dewiswyd lleoliad ar gyfer cyfarfod. • Drwy fecanwaith lleol, 
sefydledig, dosbarthwyd taflenni yn hysbysu pobl am gyfarfod yn yr 
eglwys leol. • Cafwyd gwybodaeth am berygl llifogydd drwy 
ddadansoddi map llifogydd a gwybodaeth leol. • Cysylltwyd ag ysgolion. 
• Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol i'r gymuned ehangach.  • Ffurfiwyd 
grŵp craidd o breswylwyr. • Cafodd Grŵp Gweithredu Llifogydd y Gelli 
ei ffurfio yn yr ail gyfarfod.  Gwnaeth y cyfarfod adnabod materion a 
oedd yn destun pryder. 



 
 

Cyfathrebu gyda'r 
gymuned 
ehangach 

• Rhwng y cyfarfod cyntaf a'r ail, gwnaeth tîm y prosiect barhau i 
ddatblygu cysylltiadau gyda'r gymuned. • Rhwng y cyfarfod cyntaf a'r ail 
a'r trydydd cyfarfod, gwnaeth cyfranogwyr o'r cyfarfod cyntaf drafod y 
prosiect gyda'r gymuned ehangach. 

Mynegi'r 
problemau perygl 
llifogydd  

• Yn yr ail gyfarfod grŵp llifogydd, cafodd materion a oedd yn destun 
pryder eu nodi. • Cafodd cynllun gweithredu llifogydd cychwynnol ei 
ddatblygu gyda phwyntiau trafod a’i drafod yn y trydydd cyfarfod. 

Deall rolau a 
chyfrifoldebau 
sefydliadau 

• Gwnaeth trydydd cyfarfod Grŵp Gweithredu Llifogydd y Gelli fynd i'r 
afael â rolau a chyfrifoldebau. 

Y gallu i weithio 
gyda phartneriaid 

• Gwnaeth trydydd cyfarfod Grŵp Gweithredu Llifogydd y Gelli drafod 
sut y byddai cyfranogwyr yn ymddwyn gyda phartneriaid yn y 
cyfarfodydd. 

Cam 2  

Cyfarfodydd 
amlasiantaeth 

• Cynhaliwyd cyfarfod amlasiantaeth gyda deg aelod o Grŵp 
Gweithredu Llifogydd y Gelli ynghyd â chynrychiolwyr o Cyfoeth Naturiol 
Cymru a Chyngor Rhondda Cynon Taf. Nid oedd Dŵr Cymru yn gallu 
mynychu yn sgil argyfwng. • Yn y cyfarfod, cytunwyd cynnal ymweliad ar 
y cyd gyda phartneriaid er mwyn deall y materion yn well.  Mae hwn yn 
cael ei drefnu. • Cynhaliwyd cyfarfod dilynol o Grŵp Gweithredu 
Llifogydd y Gelli er mwyn mynd dros y sgyrsiau a gynhaliwyd yn y 
cyfarfod er mwyn sicrhau cytundeb o ran cywirdeb y sgyrsiau a 
gynhaliwyd. • Ar ôl hynny, gwnaeth Grŵp Gweithredu Llifogydd y Gelli 
gyfarfod â Collingwood Environmental Planning. • Mae cyfarfod dilynol o 
Grŵp Gweithredu Llifogydd y Gelli wedi'i gynllunio ar ôl yr ymweliad 
safle. 

Dechrau 
cyflwyno a llywio 
tuag at waith 
rhagweithiol 

Ni chyrhaeddwyd y cam hwn yn y prosiect. 

Gweithio gyda'r 
grŵp i gyflawni 
gwaith 
rhagweithiol 

Ni chyrhaeddwyd y cam hwn yn y prosiect. 

 

2.3 Tremadog 
 

Tabl 4 Manylion y dull gweithredu a ddefnyddiwyd yn Nhremadog 

Amcanion 
ymgysylltu 

Gweithgaredd allweddol 



 
 

Cam 1  

Ffurfio'r grŵp  • Nid oedd unrhyw gysylltiadau ar gael ar gyfer Tremadog, felly 
treuliwyd cryn dipyn o amser ar y dechrau yn archwilio'r ardal a siarad â 
phobl i ddod o hyd i'r arweinwyr cywir. • Er mwyn hysbysu'r cynghorydd 
lleol am y prosiect, gwnaed y cyswllt cychwynnol drwy e-bost at 
gynghorydd tref a sirol Porthmadog. • Cynhaliwyd cyfarfod gyda thri 
chynghorydd a thîm perygl llifogydd Cyngor Gwynedd, lle y cynhaliwyd 
trafodaethau ynghylch natur y prosiect, anghenion y gymuned a'r 
defnydd o'r iaith Gymraeg.  Yn arbennig, roedd pryder ynglŷn ag osgoi 
rhoi gobaith ffug i bobl a oedd wedi profi llifogydd fod datrysiadau'n 
mynd i gael eu darparu a fyddai’n cael gwared ar berygl llifogydd iddynt 
ac y byddai’r rhain yn cael eu hadeiladu yn fuan. • Cynhaliwyd cyfarfod 
pellach gyda chynghorydd i ddisgrifio'r broses rymuso a'r problemau yn 
y gymuned. • Cynhaliwyd ymweliad safle er mwyn cael dealltwriaeth o'r 
problemau a chyfarfod â'r preswylwyr.  Roedd hi'n glir fod rhai 
preswylwyr yn dal i deimlo'r trawma yn dilyn llifogydd 2015 ac y byddai 
angen cymorth pellach yn dilyn y prosiect. • Cafodd cyfarfod cyntaf ei 
gynnal gyda phreswylwyr. Gwnaeth y sgyrsiau ganolbwyntio ar 
ddigwyddiadau hanesyddol a hefyd ar ddatrysiadau posibl. • Ffurfiwyd 
Grŵp Gweithredu Llifogydd Tremadog, gyda chymysgedd da o 
breswylwyr, perchnogion tai, perchnogion busnes a ffermwyr. 

Cyfathrebu gyda'r 
gymuned 
ehangach 

• Gwnaeth preswylwyr adnabyddus a dylanwadol ledu'r gair i aelodau 
eraill o'r gymuned a busnesau lleol a effeithiwyd gan y llifogydd. 
• Gwnaeth y grŵp gweithredu llifogydd gylchredeg newyddion am 
ffurfio'r grŵp i'w cymuned drwy fusnesau lleol a’r aelodau etholedig 
cefnogol ac ar dafod leferydd. Gwnaethant hyn er mwyn osgoi barn 
ynysol, casglu pryderon pobl a chynnig y gallu i ymuno â'r grŵp os ydynt 
yn dymuno gwneud hynny. 

Mynegi'r 
problemau perygl 
llifogydd  

• Cynhaliwyd tri chyfarfod gyda Grŵp Gweithredu Llifogydd Tremadog 
er mwyn archwilio, deall, nodi a chytuno ar y problemau roedd y 
gymuned yn dymuno mynd i'r afael â nhw. • Datblygwyd cynllun 
gweithredu llifogydd. 

Deall rolau a 
chyfrifoldebau 
sefydliadau 

• Yn ystod tri chyfarfod Grŵp Gweithredu Llifogydd Tremadog, cafodd 
rolau a chyfrifoldebau'r sefydliadau partner eu trafod a'u harchwilio. 

Y gallu i weithio 
gyda phartneriaid 

• Yn ystod tri chyfarfod Grŵp Gweithredu Llifogydd Tremadog, 
trafodwyd a chytunwyd sut y byddai pobl yn mynd ati i weithio gyda 
phartneriaid a sut fyddent yn ymddwyn. 

Cam 2  

Cyfarfodydd 
amlasiantaeth 

• Cynhaliwyd y cyfarfod amlasiantaeth gyda naw aelod o Grŵp 
Gweithredu Llifogydd Tremadog, y cynghorydd ar gyfer yr ardal, aelod 
ex officio ar gyfer Cyngor Gwynedd, cynrychiolwyr Cyfoeth Naturiol 



 
 

Cymru, peiriannydd cynorthwyol o’r cyngor, adran priffyrdd Cyngor 
Gwynedd a Dŵr Cymru • Cytunwyd i gynnal ymweliad safle er mwyn 
archwilio rhai o'r problemau a nodwyd.  Roedd dyddiad yn cael ei drefnu 
ar ddiwedd y prosiect. • Cynhaliwyd cyfarfod dilynol yr wythnos wedyn 
er mwyn mynd dros y sgyrsiau a gynhaliwyd yn y cyfarfod amlasiantaeth 
er mwyn sicrhau cytundeb o ran cywirdeb y sgyrsiau a gynhaliwyd.  • Yn 
dilyn hyn, cafodd y grŵp gyfarfod gyda Collingwood Environmental 
Planning. • Mae cyfarfod Grŵp Llifogydd Tremadog wedi'i gynllunio er 
mwyn ystyried y cynllun gweithredu llifogydd i baratoi ar gyfer y cyfarfod 
amlasiantaeth nesaf. 

Dechrau 
cyflwyno a llywio 
tuag at waith 
rhagweithiol 

Ni chyrhaeddwyd y cam hwn yn y prosiect. 

Gweithio gyda'r 
grŵp i gyflawni 
gwaith 
rhagweithiol 

Ni chyrhaeddwyd y cam hwn yn y prosiect. 

 

2.4 Tai-bach 
 

Tabl 5 Manylion y dull gweithredu a ddefnyddiwyd yn Nhai-bach 

Amcanion 
ymgysylltu 

Gweithgaredd allweddol 

Cam 1  

Ffurfio'r grŵp  • Roedd peth dryswch cychwynnol ynglŷn â diben y cynllun peilot, 
gan arwain at oedi.  Gwnaeth y dryswch hwn barhau drwy gydol y 
prosiect ymhlith y partneriaid a'r preswylwyr. • Ni wnaeth cyswllt 
cychwynnol gyda chynghorwyr arwain at ymgysylltu â'r gymuned. 
• Cafodd y problemau yn Nhai-bach eu harchwilio ar y safle a chyda 
phreswylwyr, eglwys, cymdeithas hanesyddol, busnes a phartneriaid.  
Treuliwyd cryn dipyn o amser yn ceisio deall lle roedd y llifogydd wedi 
digwydd yn hanesyddol, pa fesurau a roddwyd ar waith, a lle mae'r 
perygl gweddilliol yn parhau. • Rhoddwyd ystyriaeth i ba un a oedd 
grŵp gweithredu llifogydd yn ddull gweithredu cywir yn y sefyllfa hon, 
yn sgil yr amddifadedd a oedd yn bresennol. • Cynhaliwyd digwyddiad 
drws agored yng nghanolfan gymunedol yr eglwys er mwyn gweld a 
fyddai unrhyw un yn dod i drafod llifogydd yn gyffredinol.  Casglwyd 
tystiolaeth gyfyngedig o lifogydd blaenorol a pherygl, a chynhaliwyd 
trafodaethau ymwybyddiaeth gydag unigolion am berygl gweddilliol 
a’r hyn yr oedd hynny'n ei olygu. Gweler Atodiad 3 am fanylion. 



 
 

Cyfathrebu gyda'r 
gymuned ehangach 

• Gwnaed gwaith gan y tîm i ymgysylltu â'r gymuned ehangach  drwy 
sgyrsiau unigol am berygl gweddilliol a’r hyn yr oedd hynny'n ei olygu, 
a dosbarthu taflenni i wahodd pobl i'r digwyddiad drws agored ac ati.  
Ond nid oedd unrhyw grŵp gweithredu llifogydd ar waith i fynd i'r 
afael â gwaith o'r math hwn. 

Mynegi'r problemau 
perygl llifogydd  

Ni chyrhaeddwyd y cam hwn yn y prosiect. 

Deall rolau a 
chyfrifoldebau 
sefydliadau 

Ni chyrhaeddwyd y cam hwn yn y prosiect. 

Y gallu i weithio 
gyda phartneriaid 

Ni chyrhaeddwyd y cam hwn yn y prosiect. 

Cam 2  

Cyfarfodydd 
amlasiantaeth 

Ni chyrhaeddwyd y cam hwn yn y prosiect. 

Dechrau cyflwyno a 
llywio tuag at waith 
rhagweithiol 

Ni chyrhaeddwyd y cam hwn yn y prosiect. 

Gweithio gyda'r 
grŵp i gyflawni 
gwaith rhagweithiol 

Ni chyrhaeddwyd y cam hwn yn y prosiect. 

  



 
 

PENNOD 3 - Canfyddiadau ac argymhellion y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ar 
gyfer ardaloedd peilot  
 

Mae Pennod 3 yn cynnwys canfyddiadau oddi wrth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ynglŷn â'r gwaith 
yn y tri chynllun peilot.  Mae'r canfyddiadau o'r gwerthusiad a wnaed gan Collingwood Environmental 
Planning yn Atodiad 1. 

3.1 Galluogwyr ac atalwyr 
Gwnaeth nifer o ffactorau effeithio ar gynnydd y prosiect.  Roedd problemau a oedd yn alluogwyr 
mewn un ardal yn atalwyr mewn un arall, fel yr amlinellir isod.  Roedd cyd-destun lleol yn effeithio ar 
sut y gallai'r prosiect ddatblygu ymhob ardal.  Gallai personoliaethau fod yn gefnogol a bod yn y 
ffordd.  Felly, dylai'r rhestr o faterion isod gael ei gweld fel rhywbeth cadarnhaol, niwtral a negyddol, 
gan ddibynnu ar y cyd-destun. 

3.1.1 Diddordeb cymunedol 
Mae trawma, straen a difrod, ac atgofion o lifogydd yn parhau yn y Gelli a Thremadog.  Mae'r 
atgofion yn gryf yn y ddau le. 

Cafodd y Gelli lifogydd ddiwethaf yn y 1970au; mae diddordeb cymunedol yn enfawr, yn arbennig 
oddi wrth bobl sydd wedi profi'r llifogydd.  Roedd pobl yn pryderu am beth sy'n digwydd nawr a sut y 
bydd yn effeithio arnyn nhw.  Gwelsant newidiadau o ran gwaith cynnal a chadw ac esgeulustra (o'u 
persbectif hwy) ac roeddent yn ystyried y rhain fel peryglon i'w llesiant. Mae'r diddordeb yn y Gelli 
yn fawr iawn.  Roedd pobl yn parhau i ymuno â'r broses, gyda 22 o bobl yn cymryd rhan mewn un 
cyfarfod.  Ym mhrofiad y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, sy'n gweithio gyda grwpiau gweithredu 
llifogydd ar draws Cymru a Lloegr, mae hyn yn arferol ar gyfer grŵp newydd sy'n ffurfio, ond nid oes 
gan y newydd-ddyfodiaid i'r broses yn aml ddiddordeb yn y broses ei hun a gall amharu ar 
ddatblygiad y grŵp gweithredu llifogydd. Dros amser, byddai proses hunan-ddethol fel arfer yn 
digwydd, gan arwain at greu grŵp cydlynol o bobl sydd â'r ymrwymiad mwyaf ac a fyddai'n ffurfio'r 
grŵp gweithredu llifogydd, y "tîm", sy'n gweithio gyda gweddill y gymuned a phartneriaid.  Yn debyg 
i unrhyw dîm arall, mae angen amser ar bobl yn y grŵp gweithredu llifogydd er mwyn adeiladu eu 
perthnasau, ymddiriedaeth ac arferion gweithio fel y gallant weithio'n effeithiol gyda'i gilydd.  Yn y 
Gelli, dechreuodd y broses o ffurfio ac adeiladu'r tîm ac roedd y bobl a oedd yn cymryd rhan yn 
gynyddol y rhai oedd fwyaf ymrwymedig. 

Yn Nhremadog, mae llifogydd yn brofiad llawer mwy diweddar ac maent yn effeithio ar fywydau 
dyddiol pobl.  Maent yn dal i deimlo trawma, ac mae problemau perygl llifogydd yn dal i fod ym 
mlaen eu meddyliau.  Felly, gwnaeth pobl ddangos amrywiaeth o emosiynau, megis dicter, bod yn 
ddagreuol, dangos trawma a digalondid, yn arbennig pan oeddent yn teimlo nad oedd neb yn 
gwrando. 

3.1.2 Y gymuned fel galluogwyr ac arweinwyr 
Er bod amserlen fer y prosiect a'r angen i hysbysu aelodau etholedig yn golygu y cysylltwyd â hwy yn 
gynnar iawn yn y broses, y bobl yn y gymuned yn y Gelli a Thremadog a weithredodd fel galluogwyr 
ac arweinwyr.  Er enghraifft, pan na wnaeth cynghorydd yn Nhremadog weithredu, gwnaeth y 
gymuned a effeithiwyd gofleidio'r broblem a mynd i'r afael â hi gydag angerdd.  Gwnaeth un 
unigolyn arwain y ffordd a threfnwyd cyfarfodydd yn y dyfodol yn gyflym iawn mewn cydweithrediad 
â'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol. 

Yn y Gelli, roedd pobl yn swil, yn brin o hyder i gyfranogi'n weithredol ac arwain y ffordd.  Nid oedd 
hi'n bosibl dod o hyd i gadeirydd o fewn y gymuned yn yr amser byr a oedd ar gael.  Fel arfer, 
byddai'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn gweithio gyda'r grŵp i fagu hyder a byddent yn cefnogi 



 
 

cadeirydd newydd i gyflawni ei rôl yn effeithiol.  Yn yr achos hwn, roedd y cynghorydd yn arbennig o 
sympathetig ac roedd yn cydnabod bod y rôl cadeirio yn un o hwyluso a chefnogi'r grŵp er mwyn 
gwneud cynnydd, felly cytunwyd y dylai hi weithredu fel cadeirydd.  Bydd angen gwaith pellach i 
ddod o hyd i gadeirydd yn y dyfodol a'i ddatblygu. 

3.1.3 Cydlyniad cymunedol 
Yn y Gelli a Thremadog, roedd ymdeimlad cryf o gymuned ymhlith y preswylwyr gyda nifer ohonynt 
wedi byw yno drwy gydol eu bywydau. Roedd y diddordeb yn eu hardal a'i phobl a oedd yn deillio o 
hyn yn cael ei adlewyrchu yn agwedd gadarnhaol pobl yn y cymunedau lle'r aethpwyd atynt. 

Roedd sefyllfa debyg yn Nhai-bach.  Fodd bynnag, gyda'r lefel o amddifadedd, roedd angen cymryd 
gofal wrth ddylunio'r math hwn o ymyriad, neu fel arall roedd perygl y byddai unrhyw weithredu yn 
achosi problemau yn hytrach na'u datrys.  Yn benodol, roedd angen cymryd gofal i sicrhau nad oedd 
y camau gweithredu a gymerwyd yn ddidwyll er mwyn codi ymwybyddiaeth yn effeithio ar iechyd 
meddwl pobl.  Cwestiynau perthnasol a gafodd eu gofyn: 

• A yw codi ymwybyddiaeth o berygl llifogydd bob amser y peth cywir i'w wneud? 

• Sut y bydd yn effeithio ar y gymuned? 

• Beth rydych chi'n disgwyl i'r gymuned ei wneud? 

• Pa fudd a ddaw o godi ymwybyddiaeth i'r gymuned? 

• Pa broblemau a allai eu hachosi, megis asiantaethau'n cael eu hystyried fel rhai sy'n codi 
bwganod pan fo'r perygl yn isel? 

• Pan fo gan gymunedau flaenoriaethau eraill, megis rhoi bwyd ar y bwrdd, a yw codi 
ymwybyddiaeth yn mynd i'w helpu neu ychwanegu at eu problemau? 

3.1.4 Agwedd a brwdfrydedd aelodau etholedig 
Fel arfer, byddai'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn mynd yn uniongyrchol at y gymuned, gan 
gynnwys aelodau etholedig yn unig fel y bo'n briodol i gefnogi preswylwyr lleol.  Mae hyn yn 
berthnasol i aelodau etholedig o unrhyw fath, o gynghorwyr cymunedol i Aelodau o Senedd Ewrop.  
Roedd amserlen fer y prosiect hwn a phwysigrwydd cadw aelodau etholedig yn hysbys ac yn rhan 
ohono yn golygu bod y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wedi cysylltu â'r cynghorwyr yn syth ar 
ddechrau'r prosiect.  Roedd agwedd a brwdfrydedd cynghorwyr lleol yn amrywio rhwng yr 
ardaloedd. 

Yn y Gelli, gwnaeth y cynghorwyr groesawu'r ffocws ar eu tref a gwnaethant gofleidio'r prosiect. 
Roeddent yn frwdfrydig, ac roedd hyn yn gwneud y  broses o ymgysylltu'n effeithiol â'r gymuned yn 
fwy llyfn.  Gwnaeth y cynghorwyr rannu manylion eu dull gweithredu o gysylltu â'u hetholwyr, a 
oedd yn cynnwys anfon gwahoddiadau at y preswylwyr ac, os oedd gan y preswylwyr ddiddordeb 
mewn derbyn cysylltiad, byddent yn rhoi'r gwahoddiad yn eu ffenestr flaen er mwyn tynnu sylw at 
eu diddordeb. Gwnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol gysylltu â'r preswylwyr a gwnaeth y 
cynghorwyr gysylltu â'r busnesau. Mae'r dull gweithredu hwn yn arbennig i'r Gelli ac mae'n caniatáu 
i bobl fod mewn cysylltiad ag amrediad o sefydliadau mewn ffordd newydd.  Roedd yn caniatáu i 
ddull ymgysylltu'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol gael ei deilwra yn ôl dull cyswllt dewisol y 
gymuned. 

Roedd y broses hon wedi gweithio oherwydd bod y bobl yn y gymuned yn gyfarwydd â'r dull 
gweithredu hwn ac roedd y cynghorwyr yn ymddwyn yn ymarferol iawn ac yn cael eu hymddiried.  
Roedd hefyd yn darparu llwybr cyflym i gysylltu â phobl a oedd wedyn yn alluogwyr. 



 
 

Yn Nhremadog, roedd cynghorwyr yn fwy traddodiadol o ran eu dull gweithredu ar gyfer y rôl aelod 
etholedig.  Yn y cyfarfod cychwynnol gyda'r cynghorwyr lleol a sirol, daeth y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol ar draws amharodrwydd i gymryd rhan. Gwnaeth y cynghorwyr fynegi pryder sylweddol 
fod y preswylwyr yn y gymuned eisoes wedi bod o dan lawer o straen a gofid yn dilyn digwyddiadau 
llifogydd diweddar. Roedd un yn poeni am godi ofn ar breswylwyr yn ddiangen. Roedd y cynghorwyr 
yn pryderu am lesiant eu preswylwyr ac yn gweithredu fel porthorion i'r gymuned. Roeddent felly yn 
amharod iawn i ganiatáu i'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wneud unrhyw gysylltiad â'r preswylwyr 
eu hunain. Fodd bynnag, ar ôl i'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ddarparu eglurhad trylwyr o'u dull 
prosiect a'r cymorth hirdymor mae'r elusen yn ei gynnig i gymunedau sydd mewn perygl o lifogydd, 
roedd y cynghorwyr yn llai amharod i helpu. Gwnaeth un cynghorydd wedyn o'i wirfodd dreulio sawl 
awr yn cyflwyno cynrychiolwyr y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol i aelodau allweddol o'r gymuned. 

Yn Nhai-bach, roedd y cynghorwyr wedi drysu ynglŷn â beth oedd y broblem roedd pobl yn ceisio ei 
datrys.  Roeddent i gyd yn teimlo nad oedd problem perygl llifogydd mwyach, neu ei bod yn rhywle 
arall. 

3.1.5 Gwybodaeth leol 
Mae gwybodaeth leol yn adnodd gwerthfawr dros ben, yn arbennig pan gaiff ei defnyddio wedi'i 
chyfuno ag arbenigedd technegol a thystiolaeth arall.  Gall triongli yn y ffordd hon helpu i ddilysu 
modelu, er enghraifft, a thynnu allan manylion a gwybodaeth bwysig. 

Roedd gwybodaeth leol am lifogydd blaenorol, o ran ble a phryd roeddent wedi digwydd, yn dilysu'r 
dull gweithredu a oedd yn cael ei gymryd yn llygaid eraill yn y gymuned. Roedd grŵp blaenorol yn 
canolbwyntio ar lifogydd yn y Gelli a fu'n ymladd ar gyfer yr amddiffynfeydd llifogydd ac roeddent yn 
cofio'r math hwn o ymgysylltu yn y gorffennol.  Er mwyn cael sylw, roeddent wedi bod yn filwriaethus 
iawn.  Roedd ganddynt lawer iawn o wybodaeth leol ac roedd yn rhaid iddynt addasu i ddull 
gweithredu mwy cyfranogol ar yr achlysur hwn. 

3.1.6 Datblygu dealltwriaeth fanwl o'r gymuned 
Ymhob un o'r tair ardal, treuliwyd cryn dipyn o amser ar ddechrau'r prosiect i ddeall beth oedd y perygl 
llifogydd a'r problemau cymdeithasol, yn ôl canfyddiad yr unigolion yn y gymuned a chan bartneriaid, 
cyn trefnu cyfarfod. Roedd hyn yn bwysig er mwyn i'r cyfarfod, ac unrhyw grŵp gweithredu llifogydd 
posibl, gael ffocws. 

Yn Nhai-bach, roedd yr holl unigolion yn teimlo bod y perygl gweddilliol yn isel, oherwydd bod llawer 
iawn wedi'i wneud drwy'r cynlluniau gwaith cyfalaf a rheolaeth ddwys Cyfoeth Naturiol Cymru.  
Cafwyd y safbwynt hwn gan sefydliadau eraill, megis yr awdurdod lleol, a oedd felly'n teimlo nad oedd 
ymyriad yn flaenoriaeth. 

Yn y Gelli a Thremadog, roedd diddordeb yn syth.  Roedd pobl yn poeni am amrywiaeth o broblemau 
perygl llifogydd. 

3.1.7 Rhwydweithiau cymdeithasol 
Roedd gan y Gelli a Thremadog rwydweithiau cymdeithasol cryf.  O ganlyniad, lledaenwyd amcanion 
y prosiect yn gyflym ar lafar gwlad ymhlith y preswylwyr, gan arwain at ddiddordeb cymunedol 
sylweddol yn y ddwy ardal.  Gwnaeth pobl yn y cymunedau arwain o ran cyfathrebu bod cyfarfod yn 
mynd i gael ei gynnal, er enghraifft. 

Yr allwedd oedd buddsoddi amser ar y camau cychwynnol i ddod o hyd i'r unigolion a oedd wrth 
wraidd y rhwydweithiau cymdeithasol, a oedd yn dangos diddordeb ac yn barod i ysgwyddo rôl 
arweinyddiaeth. 



 
 

3.1.8 Brocer annibynnol  
Yn y Gelli a Thremadog, roedd rôl y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol fel brocer annibynnol wedi 
galluogi gwneud cynnydd pan allai hynny fod wedi bod yn anodd yn y gorffennol.  Efallai bod pobl a 
oedd yn amheugar o sefydliadau'r llywodraeth yn fwy agored pan wnaethant sylweddoli nad oedd 
agenda gudd.  Gallai pobl hefyd fod wedi cael profiadau gwael yn y gorffennol, gan deimlo nad oedd 
addewidion yn cael eu cyflawni, a chredu eu bod yn cael arwyddion cymysg ac ymgysylltu oddi wrth 
sefydliadau gwahanol. Yn Nhremadog, roedd amharodrwydd cychwynnol y cynghorydd lleol i 
ymgysylltu wedi'i oresgyn pan sylweddolodd fod y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn annibynnol a 
heb unrhyw agenda gudd. 

Gall rôl y brocer annibynnol hefyd fod yn ddefnyddiol wrth ddelio gydag unigolion anodd, naill ai o'r 
gymuned, partneriaid neu aelodau etholedig.  Mae'r rôl annibynnol, ynghyd â'r setiau sgiliau priodol, 
yn galluogi cynnal sgyrsiau anodd na allent fod yn briodol o dan amgylchiadau eraill. 

3.1.9 Pobl ifanc 
Roedd ymgysylltu ag ysgolion yn y tair ardal yn amrywiol.  Yn gyffredinol, roedd natur fer y prosiect yn 
golygu mai prin oedd yr amser i ddatblygu perthnasau ag ysgolion a chynnwys pobl yn y gymuned yn 
y gwaith gyda nhw.  Penderfynwyd canolbwyntio ar ysgolion uwchradd, lle y teimlwyd y gallent 
ymgysylltu'n well â'r broses o ddatblygu'r grwpiau llifogydd.  Yn Nhai-bach, ni wnaeth y prosiect 
gyrraedd y cam lle y gellid ymgysylltu â phobl ifanc. 

Aethpwyd at gynghorau ysgol mewn dwy ysgol uwchradd fawr ac eglurwyd y prosiect iddynt. Roedd 
yr ymateb oddi wrth yr ysgolion a chynrychiolwyr y cyngor ysgol yn gadarnhaol iawn.  Roedd y cyngor 
ysgol yn cynnwys disgyblion o un o'r ysgolion; gobeithiwyd y byddent yn mynychu'r cyfarfod 
amlasiantaeth a chael y cyfle i fynegi eu meddyliau, pryderon a gweledigaeth ar gyfer eu cymuned ar 
gyfer y dyfodol. Fodd bynnag, ni wnaeth hynny ddigwydd. 

Mae profiad blaenorol mewn mannau eraill yn dangos mai'r ffactor allweddol wrth weithio gydag 
ysgolion a grwpiau ieuenctid yw dod o hyd i unigolyn brwdfrydig yn y sefydliad perthnasol a gweithio 
gydag ef, yn hytrach na mynd drwy'r strwythur safonol.  Mae hyn yn cydberthyn i'r hyn sy'n hysbys 
am ymgysylltu'n effeithiol â phlant a phobl ifanc. Mae ymgysylltu â nhw'n effeithiol yn cymryd amser 
ac egni ac ni ddylid cymryd yn ganiataol y bydd pobl ifanc yn gyfforddus yn mynychu grŵp traddodiadol 
(er hynny, i'r gwrthwyneb, ni ddylid diystyru'r ffaith y gallai fod rhai yn fodlon). 

3.1.10 Rôl y partneriaid 
Gwnaeth y cynlluniau peilot ddangos amrediad eang o ymddygiad gan sefydliadau ac unigolion o fewn 
y sefydliadau hynny.  Roedd y rhain yn gweithredu'n uniongyrchol fel atalwyr neu alluogwyr. 

Mae gweithio gyda chymunedau yn ymarfer mewn gwaith partneriaeth ac os yw'r egwyddorion a 
amlinellir yn Adran 1.3.1 yn cael eu dilyn, gall cymunedau gael eu cynorthwyo a'u grymuso yn 
effeithiol, gan arwain at berthnasau gweithredol da rhwng sefydliadau a'r gymuned. Roedd 
enghreifftiau o hyn yn digwydd ymhob un o'r cynlluniau peilot, ond nid yn gyson.  Fel y canfuwyd 
mewn nifer o leoedd, mae'n ddibynnol ar unigolion sy'n fodlon ac yn barod ac sy'n cydnabod ac yn 
deall rôl cymunedau wrth reoli perygl llifogydd a'r ymddygiadau sydd eu hangen gan sefydliadau i'w 
cefnogi.  

Gall partneriaid ennyn brwdfrydedd, gan dynnu sgiliau a gwybodaeth ac ysgogi gweithgarwch gan 
wirfoddolwyr,  neu gallant ganolbwyntio ar eu hamcanion busnes yn unig.  Heb sylweddoli hynny, gall 
partneriaid flocio gweithredu cymunedol yn effeithiol, ac maent yn gwneud hynny'n aml, gan 
atgyfnerthu safbwyntiau nad yw'r sefydliadau yn poeni, a pha bynnag mor galed y mae pobl yn y 
gymuned yn ceisio bydd dim byd byth yn newid, gan danio rhwystredigaeth a dicter sy'n gallu 
ymddangos fel diffyg diddordeb i'r sawl sydd ar y tu allan. 



 
 

Cafodd esiamplau o bob un o'r ymddygiadau hyn eu gweld ym mhob un o'r tri chynllun peilot.  Ar yr 
ochr gadarnhaol: 

• Pobl a gymerodd amser i wrando - gan ddangos yn weithredol eu bod wedi clywed drwy 
drafod pwyntiau a godwyd yn fyfyrgar, aros o gwmpas ar ôl y cyfarfod i siarad â phobl, a 
meithrin perthnasau a thrin pobl yn gyfartal ac o ddifrif. 

• Pobl a gymerodd yr amser i baratoi ar gyfer y cyfarfod, a oedd yn glir a didwyll, ac yn onest o 
ran yr hyn roeddent yn ei ddweud a ddim yn cuddio y tu ôl i jargon. 

• Pobl a oedd yn wybodus am eu pwnc, yn onest am eu cyfyngiadau a chyfyngiadau'r sefydliad, 
ac yn parchu gwybodaeth a sgiliau eraill, gan gynnwys y rheini o'r gymuned. 

• Pobl a oedd yn dangos eu bod  wedi gwneud ymdrech. 

• Pobl a oedd yn rhoi anghenion pobl yn gyntaf, hyd yn oed pan oedd yr hyn roeddent yn gallu 
ei wneud yn gyfyngedig. 

• Pobl a oedd yn cydnabod gwerth hirdymor gweithio gyda chymunedau mewn ffordd gefnogol 
a galluogol. 

Roedd ymddygiadau negyddol yn cynnwys: 

• Pobl a oedd yn dod gyda syniadau rhagdybiedig o'r hyn oedd yn iawn i'r gymuned neu’r hyn y 
dylent ei wneud.  Gallai hyn fod yn rhan o gynlluniau'r sefydliad neu eu rhagdybiaethau eu 
hunain.  "Roeddent yn gwybod orau." 

• Pobl nad oeddent yn parchu'r hyn a oedd gan bobl yn y gymuned i'w ddweud. 

• Pobl a oedd yn cuddio y tu ôl i jargon mewn ymgais i beidio â datgelu eu hanwybodaeth, yn 
sgil diffyg gwybodaeth, diffyg sgiliau technegol neu gymdeithasol, neu ddiffyg paratoi.  Nid 
oedd pobl yn cael eu twyllo. 

• Pobl a oedd wedi penderfynu nad oedd gweithio gyda chymunedau i helpu unigolion a 
chymunedau i gymryd mwy o reolaeth dros y perygl o lifogydd yn eu bywydau yn gyfrifoldeb 
iddynt ac yn rhywbeth nad oeddent yn mynd i'w gefnogi. 

• Pobl a oedd yn addo pethau nad oeddent yn cael eu cyflawni. 

• Pobl a oedd yn amlwg gyda diddordeb yn agenda eu busnesau yn unig ac nid oedd diddordeb 
ganddynt mewn cydweithio gyda phartneriaid neu'r gymuned. 

• Pobl a oedd yn teimlo eu bod yn cynrychioli'r gymuned yn ddigonol ac nid oedd unrhyw angen 
i siarad â phobl yn uniongyrchol. 

Mae tystiolaeth o brosiectau eraill (e.e. prosiectau Flood Resilience Community Pathfinder yn Lloegr) 
yn dangos bod y broses o gymryd rhan mewn cyfarfodydd amlasiantaeth yn rhoi gwell 
gwerthfawrogiad i bartneriaid o wybodaeth, diddordeb ac ymrwymiad aelodau o'r gymuned a’i bod 
yn arwain at ymddygiadau mwy parchus, sydd yn ei dro yn caniatáu trafodaethau adeiladol rhwng 
cymunedau ac awdurdodau perygl llifogydd a chynnydd o ran dod o hyd i ddatrysiadau i'r problemau 
a nodwyd. 

 



 
 

3.2 Camau nesaf a argymhellir ar gyfer yr ardaloedd peilot 
Cafodd yr argymhellion canlynol ar gyfer y camau nesaf ymhob un o'r ardaloedd peilot eu datblygu 
gan staff y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol a oedd ynghlwm wrth y prosiect. 

3.2.1 Y Gelli 
Bydd dyfodol y grŵp gweithredu llifogydd yn y Gelli yn dibynnu'n fawr ar gefnogaeth a hwyluso gan 
yr holl sefydliadau ac unigolion sydd ynghlwm wrth y bartneriaeth. Mae cadeirydd cryf mewn lle sy'n 
llawn ffocws ac ymroddiad, ac mae'r gymuned yn chwarae rhan. Amser yw'r gofyniad mwyaf yma yn 
sgil etifeddiaeth niweidiol ymgysylltu yn y gorffennol. Mae angen amser i ddatblygu perthnasau 
ymddiriedus yn arbennig gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd angen amynedd a dealltwriaeth ar 
gyfer hyn oddi wrth yr awdurdodau perygl llifogydd, lle y bydd angen iddynt fod yn ymrwymedig i 
helpu'r gymuned i ddeall sut eir ati gyda phethau o'u persbectif hwy, y cyfyngiadau y mae'n rhaid 
iddynt weithio oddi mewn iddynt, a chyflwyniad i'r darlun mwy o ran rheoli perygl llifogydd, i gyd 
wedi'i wneud gyda dull gweithredu 'ie pe bai'. Mae presenoldeb torfol mewn cyfarfodydd 
amlasiantaeth o'r pwys mwyaf er mwyn galluogi trafodaethau a phosibiliadau ynglŷn â ffyrdd 
arloesol ymlaen a thynnu'r gymuned i gymryd rhan yn weithredol.  

Ffyrdd ymlaen awgrymedig: 

• Canolbwyntio ar adeiladu perthynas er mwyn dechrau meithrin ymddiriedaeth rhwng y 
gymuned a sefydliadau rheoli perygl llifogydd. Bydd unrhyw lwyddiannau bach sy'n gallu cael 
eu cyflawni yn helpu hyn yn ei flaen. 

• Pan fydd y grŵp wedi cael y cyfle i ymgorffori ei hun ychydig yn fwy i'r broses, awgrymir y 
dylent gynnal diwrnod ymwybyddiaeth llifogydd a helpu i wneud i hynny ddigwydd (sicrhau 
ei fod wedi'i gynllunio a'i arwain ganddyn nhw, dim logos gan asiantaethau/awdurdodau). 

• Sicrhau bod presenoldeb gweithredol mewn unrhyw gyfarfod mae'r gymuned yn ei drefnu 
(yr hyn sy'n lladd ymgysylltu gyflymaf yw diffyg ymateb gan y rheini y mae eu swyddi'n 
ymwneud â rheoli risg).  

• Cefnogi'r grŵp i wneud iddo ddigwydd. Gallai hyn fod drwy argraffu deunyddiau, 
presenoldeb gweledol, siarad â phartneriaid er mwyn symud pethau yn eu blaenau, 
cynghori'n gadarnhaol ac ati. 

• Meddwl am sut y gallai'r afon hardd sy'n llifo yn syth drwy'r ardal breswyl gael ei hagor fel 
cyfleuster cymunedol lle y gellir sefydlu balchder a pherchenogaeth. Pa gronfeydd cyllid 
gwahanol a allai hyn ddenu? A oes posibilrwydd y gallai cyllid adfywio gael ei gysylltu hefyd â 
chyflawni camau gweithredu er mwyn lleihau perygl i'r gymuned? 

• Darparu biniau sbwriel a biniau baw cŵn lle mae sbwriel yn cael ei ddympio yn yr afon. 

• Gwahodd ymgysylltu casgliadol o ran casglu sbwriel a chlirio’r rhan o'r afon sydd wedi’i 
cham-lasu lle nad yw'r gymuned yn gallu cael mynediad ati yn sgil y rhwystrau a'r waliau 
cyfyngol.  

• Caniatáu i'r afon ddod yn hygyrch, gan roi cyfleoedd i annog ymweliadau ysgol wedi'u trefnu 
i archwilio'r ecoleg fel rhan o'u cwricwlwm. Gallai hefyd fod yn fan ar gyfer hamdden a 
rhywle y gallai ymwybyddiaeth o gysylltiadau’r afon â’r dref a'r perygl a berir ganddi 
ddatblygu. Gallai rôl annatod y chwaraeodd yr afon yn hanes glofaol y dref hefyd gael ei 
hamlygu. 



 
 

• Gallai marcwyr y mae'r gymuned yn nodi gael eu sefydlu, gyda chymorth, sy'n dangos hanes 
o lifogydd yn yr ardal, gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau cyllid a chynnwys cyrff 
anllywodraethol fel yr ymddiriedolaethau natur neu afon. 

• Gellid annog sesiynau stori (rhai cadarnhaol ac nid rhai sy'n creu pryder), wedi'u rhedeg gan 
y grŵp ond wedi'u hwyluso gan yr awdurdodau rheoli risg, ger yr afon ar gyfer y genhedlaeth 
iau i annog ymwybyddiaeth barhaus. 

• Gyda'r amser prin a glustnodwyd ar gyfer ymgysylltu, meddwl am weithgaredd arloesol sy'n 
cael mwy o effaith ar yr ardal yn hytrach na threulio egni ar ffurfio a dosbarthu gwybodaeth. 

Bydd y camau hyn yn cryfhau gwydnwch cymunedol (y rhwydweithiau a'r strwythurau cymorth o 
fewn y gymuned) a gwydnwch sefydliadol (y cysylltiadau a'r strwythurau cymorth rhwng y 
gymuned ac awdurdodau neu sefydliadau rheoli perygl llifogydd).  

 
3.2.2 Tremadog 

Mae dyfodol Grŵp Gweithredu Llifogydd Tremadog yn gadarnhaol. Eisoes mae arwyddion y bydd 
perthnasau yn y dyfodol rhwng y grŵp gweithredu llifogydd a'r asiantaethau ac awdurdodau perygl 
llifogydd yn rhai cadarnhaol ac yn ffrwythlon. Nid oes unrhyw le ar gyfer hunanfoddhad serch hynny; 
mae angen cysondeb ac ymrwymiad wrth gynnal diddordeb mewn meithrin partneriaeth dda a 
chynhyrchiol i sicrhau nad yw'r gymuned yn mynd yn ôl i deimlo wedi'i siomi ac yn gynhennus, a bod 
asiantaeth ac awdurdodau yn ennyn cymorth, help a dealltwriaeth oddi wrth y gymuned. Mae digon 
yn cael ei gynnig ar gyfer yr ardal gan asiantaethau gwahanol, felly mae'n hynod bwysig cael grŵp 
gweithredu llifogydd er mwyn ymgynghori a gweithio gyda nhw. Mae Tremadog yn dibynnu ar 
dwristiaeth felly mae cyfleoedd i weithio gyda'r grŵp gweithredu llifogydd ar ôl-osod systemau 
draenio cynaliadwy a fyddai'n gwella'r ardal megis gerddi glaw, ymylon ffordd ganolog ac ati, gan 
wneud defnydd da o'r sgwâr, sy'n dioddef yn wael o lifogydd, ond hefyd gan gofleidio cyfleoedd i 
annog twristiaeth drwy greu ardal sy'n dod â phobl ynghyd i gymdeithasu. 

Ffordd ymlaen awgrymedig: 

• Gweithio gyda'r grŵp gweithredu llifogydd ar ddechrau syniad a gynigir ar gyfer yr ardal yn 
hytrach na gwneud penderfyniadau ar yr hyn a ddylid ei gynnig, gan ei ddatblygu ac yna'i 
gyflwyno i'r gymuned ar gyfer ymgynghoriad. 

• Parhau gyda'r cyfathrebu ardderchog drwy fod yn onest a rheoli disgwyliadau, ond gyda 
dull gweithredu cadarnhaol 'eisiau gwneud, ie os…'. 

• Annog a chefnogi'r gymuned i feddwl am syniadau bach arloesol y gallent weithio arnynt a 
fyddai'n cyfrannu at leihau'r perygl llifogydd ymhellach drwy gyd-fynd â'r gwaith mwy a 
gynigir gan yr asiantaethau a'r awdurdodau amrywiol ac yn annog twristiaeth.  

• Rhoi amser i'r grŵp ymgartrefu, teimlo'n hyderus ac wedi'u hannog (tua blwyddyn) ac yna 
awgrymu'r syniad o gynllun brys y gallent weithio arno gyda chymorth Cyfoeth Naturiol 
Cymru neu’r awdurdod lleol. 

• Awgrymu a chefnogi menter grŵp gweithredu llifogydd i greu digwyddiad ymwybyddiaeth 
llifogydd unwaith y flwyddyn y maen nhw'n arwain arno. 

• Edrych ar wahanol adrannau a chyrff anllywodraethol, megis priffyrdd, ymddiriedolaethau 
natur a’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol, ar gyfer cyfraniadau tuag at ôl-osod 
systemau draenio cynaliadwy. 



 
 

 

3.2.3 Tai-bach 
Mae Tai-bach yn ardal lle mae amddifadedd yn amlwg ac mae pobl yn teimlo wedi'u diogelu'n dda 
rhag digwyddiad llifogydd yn y dyfodol. Mae rhai yn ymwybodol o ddigwyddiadau yn y gorffennol 
ond, gan nad yw llifogydd wedi bod yn broblem ers degawdau, mae ymdeimlad gan yr ychydig sy'n 
cofio'r digwyddiadau hyn eu bod yn rhywbeth na fyddai'r genhedlaeth iau neu bobl sy'n symud i'r 
ardal o reidrwydd yn gwybod amdano neu, pe byddent, ni fyddent yn poeni amdano. Mae'n amlwg 
ac yn ganmoladwy fod y nant wedi'i chynnal a'i chadw'n arbennig o dda gan Cyfoeth Naturiol Cymru; 
nid oes unrhyw dystiolaeth o unrhyw sbwriel chwaith. Yn ein barn ni, ni fyddai sefydlu grŵp 
gweithredu llifogydd yma yn gynaliadwy, ac ni fyddai'n sefyllfa chwaith lle y byddai'r grŵp yn gallu 
bwrw ati i yrru unrhyw beth yn ei flaen. Pe bai cynllun brys yn ganlyniad dymunol ar gyfer yr ardal, 
byddem yn awgrymu ei fod yn cael ei gynhyrchu gan y cyngor cymuned. Byddai trefnu digwyddiad 
(ar arddull sesiynau galw heibio Cyfoeth Naturiol Cymru) i godi ymwybyddiaeth o unrhyw berygl 
gweddilliol yn debygol o ddenu niferoedd isel iawn, er y gallai presenoldeb y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol yn yr ardal fod wedi ysgogi meddwl, gan arwain at fwy o ddiddordeb, ond credir bod 
hynny'n annhebygol. 

 

Ffyrdd ymlaen awgrymedig: 

• Gellir mynd ar drywydd buddsoddiad mewn sefydlu grŵp gweithredu llifogydd pe credid bod 
y perygl a'r gallu i wneud hynny, a'r perygl cynaliadwyedd yn y dyfodol, yn werth hynny.  

• Gallai pecynnau ymwybyddiaeth gael eu creu a'u postio i bob cartref. Byddai angen iddynt 
gynnwys gwybodaeth syml a hygyrch, yn arbennig ar gyfer esboniadau ynglŷn â’r hyn mae 
perygl gweddilliol yn ei olygu, a'u darparu mewn pecynnau cryf, parhaol. 

• Cyfarfod amlasiantaeth o arweinwyr, cynllunwyr mewn argyfwng a rheolwyr perygl llifogydd 
o Cyfoeth Naturiol Cymru, y cyngor sirol a lleol, Traffig Cymru, Dŵr Cymru ac unrhyw gorff 
swyddogol arall yn yr ardal ar y cyd, er mwyn tynnu allan y perygl mewn trafodaethau a 
llunio cynllun i godi ymwybyddiaeth ar gyfer yr ardal gyfan. (Gall y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol gynghori os oes angen.) 

• Buddsoddi mewn arwyddion gweladwy sy'n creu diddordeb ym mherygl llifogydd 
hanesyddol yr ardal, efallai ar hyd Nant Ffrwdwyllt gyferbyn â Bythynnod Ffrwdwyllt, ac ar y 
wal ar ben y West End. Gallai hefyd ennyn diddordeb drwy gael bwrdd medryddu sydd â 
marcwyr sy'n nodi uchder llifogydd hanesyddol yn yr ardal. (Rydym wedi nodi bod marciwr 
medryddu heb unrhyw wybodaeth arno ger twnnel y bont sy'n mynd o dan y ffordd.) 

Cynnal ymarfer digwyddiad llifogydd, i gynnwys y cyhoedd, sefydliadau lleol a gweithwyr 
proffesiynol, yn yr ardal gyferbyn ag Eglwys Sant Theodore.  Byddai hyn yn tynnu sylw, creu 
diddordeb a dod â realiti i'r perygl gweddilliol. 

 

 

 

 

 



 
 

 

PENNOD 4 - Casgliadau ac argymhellion o'r gwerthusiad - Collingwood 
Environmental Planning 
4.1 Casgliadau ac argymhellion o'r gwerthusiad 

4.1.1 Cyffredinol  

Dangosodd y prosiect fod y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wedi gallu symud tuag at sefydlu grwpiau 
gweithredu llifogydd, gyda grwpiau wedi cael cyfarfod cyntaf gydag asiantaethau rheoli perygl 
llifogydd perthnasol mewn dwy allan o'r tair cymuned beilot. 

Yn ôl y disgwyl, amser oedd un o'r rhwystrau mwyaf a oedd yn atal cynnydd pellach tuag at ymgysylltu 
cymunedol ar gyfer pob un o'r tri chynllun peilot. Roedd yn cyfyngu ar y gallu i ddatblygu pob cam 
ymgysylltu yn fanwl (er enghraifft, fel arfer mae'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn anfon agendâu 
cyfarfod aml-asiantaeth rhwng pedair a chwe wythnos ymlaen llaw, ond nid oedd hyn yn bosibl 
oherwydd yr amser byr rhwng y cyfarfodydd grŵp llifogydd a'r cyfarfod aml-asiantaeth), ac roedd yn 
cyfyngu ar y gallu i symud ymlaen at gamau pellach, megis ymgysylltu â'r gymuned ehangach, a symud 
ymlaen ymhellach na chasglu problemau llifogydd y gymuned ar gyfer Tai-bach. 

Cafodd yr amser byr a ganiatawyd ar gyfer y cynlluniau peilot ddau brif sgil-effaith ar gyfer y 
canlyniadau.  Ar un llaw, roedd yn golygu nad oedd y naill grŵp na'r llall a ffurfiwyd yn ystod y prosiect 
wedi symud ymlaen at y cam lle roeddent yn teimlo y gallent weithio'n ymreolaethol er mwyn symud 
ymlaen â'u rhaglenni gwaith.  Mae hyn yn cynrychioli perygl i gynaliadwyedd hirdymor y grwpiau.  
Roedd y ddau yn teimlo eu bod ar y trywydd cywir o ran bwrw ati gyda'r camau gweithredu 
angenrheidiol, ond roeddent yn dal i ddibynnu i ryw raddau ar y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol i 
strwythuro'r gwaith.  Bydd y profiad ymarferol o symud ymlaen yn y cyfeiriad a ddiffiniwyd fwy na 
thebyg yn rhoi'r hyder sydd ei angen ar aelodau'r grŵp i barhau ond mae peth lefel o ansicrwydd yn 
dal i fodoli. 

Yn gysylltiedig â hyn mae ail ganlyniad na chafodd ei nodi yn glir ar ddechrau'r prosiect.  Drwy wneud 
cwblhau'r broses o fewn amserlen fer yn ffactor y byddai'r prosiect yn cael ei werthuso arno (faint o 
gynnydd y gellir ei wneud o fewn yr amser sydd ar gael), roedd yn rhaid i'r Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol ddefnyddio fersiwn fwy cyfyngedig o'i broses arferol.  Cafodd hyn ei gydnabod yn y Gelli, 
lle roedd cyfarfod amlasiantaeth wedi'i drefnu pan fyddai tîm y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wedi 
ffafrio parhau i weithio i sefydlu grŵp craidd.  Mae yna berygl y gallai treulio llai o amser ar ddatblygu'r 
grŵp craidd gael sgil effeithiau ar gyfer cynaliadwyedd y grŵp. 

Yn achos Tai-bach, gwnaeth tîm y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wrthod yn gryf yr awgrymiadau y 
dylent barhau gyda chamau'r broses ymgysylltu gymunedol (h.y. dechrau cysylltiadau cymunedol 
cychwynnol) yn sgil absenoldeb eglurder am y problemau llifogydd ar gyfer yr ardal ymhlith yr 
asiantaethau a oedd ynghlwm.  Er bod hyn yn golygu nad oedd modd gwireddu canlyniad y prosiect, 
gellir dadlau y bu mewnbwn yr un mor bwysig, ar ffurf sgyrsiau o fewn a rhwng awdurdodau rheoli 
perygl llifogydd ynglŷn â sefyllfa bresennol perygl llifogydd a blaenoriaethau ar gyfer camau 
gweithredu. Mae cael hyn yn gywir yn bwysig gan y bydd yn effeithio ar gysondeb a chywirdeb 
negeseuon cyhoeddus allanol yn ymwneud â pherygl. 

4.1.2 Casgliadau mewn perthynas â thri chanlyniad bwriadedig y prosiect 

4.1.2.1 Cymunedau yn gweithredu i reoli perygl llifogydd  
Er mwyn gwerthuso'r canlyniad hwn, a'r cynnydd tuag at y canlyniad hwn, datblygwyd dangosyddion 
ar gyfer pob un o'r camau yn null gweithredu'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol.  Mae'r tabl isod yn 
dangos y camau hynny ynghyd â'r cynnydd a wnaed ar gyfer y Gelli a Thremadog: 



 
 

Allwedd:  Gwyrdd - tystiolaeth fod dangosydd hwn y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wedi digwydd. 
Oren - tystiolaeth fod dangosydd hwn y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn dechrau digwydd. 

Dangosyddio
n y Fforwm 
Llifogydd 
Cenedlaethol 

Dangosyddion asesu fesul cam Y Gelli Tremadog 

Grŵp ar waith 
gyda 
chadeirydd 

Craidd o gyfranogwyr yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd     

 Un neu fwy o gyfranogwyr yn cymryd cyfrifoldeb dros dasgau'r 
sefydliad (gosod agenda, cadeirio cyfarfodydd ac ati)  

    

 Y grŵp yn rhoi enw i'w hun    

 Cadeirydd, arweinydd neu gydlynydd cydnabyddedig i'r grŵp     

Tystiolaeth o 
ymgysylltu 
cymunedol 
ehangach gan 
y grŵp 

Y cyfranogwyr yn adrodd ar drafodaethau ynglŷn â thestunau 
llifogydd a gwmpaswyd mewn cyfarfodydd blaenorol gydag 
aelodau eraill o'r gymuned 

  

 Y cyfranogwyr yn dod â phroblemau llifogydd i'r cyfarfod a 
gasglwyd oddi wrth aelodau eraill o'r gymuned 

  

 Gweithgareddau ymgysylltu cymunedol wedi'u cynnal gan y 
grŵp (curo ar ddrysau, dosbarthu gwybodaeth, cymryd rhan 
mewn digwyddiadau lleol ac ati) 

  

Rhestr o 
broblemau a 
gytunwyd gan 
y grŵp 

Y grŵp yn trafod problemau llifogydd lleol      

 Y grŵp yn casglu problemau llifogydd a godwyd mewn 
trafodaethau 

    

 Rhestr o broblemau llifogydd lleol a gytunwyd gan y grŵp     

Y sesiwn wedi'i 
chwblhau 
gyda'r grŵp 

Cyfarfod grŵp llifogydd (mewnol)     

Cyfarfod 
amlasiantaeth 

Y grŵp yn cynllunio a pharatoi agenda ar gyfer cyfarfod 
amlasiantaeth 

    

 Cyfarfod grŵp llifogydd gydag asiantaethau gyda chyfrifoldebau 
dros lifogydd 

    

 Y grŵp a'r asiantaethau llifogydd yn sefydlu mecanwaith cysylltu 
rheolaidd (cyfarfodydd) 

    



 
 

Cytuno ar 
raglen waith 

Y grŵp yn datblygu rhestr o gamau gweithredu posibl   

 Y grŵp yn cytuno ar restr o gamau gweithredu wedi'u 
blaenoriaethu  

  

 Mae gan y grŵp llifogydd raglen waith y cytunwyd arni   

Dechrau'r 
rhaglen waith 

Aelodau'r grŵp llifogydd yn cymryd rhan wrth weithredu'r 
rhaglen waith 

  

 

Mae Adran 4.2 yn yr adroddiad gwerthuso yn rhoi mwy o fanylion yn erbyn pob un o'r dangosyddion 
hyn.  Yr hyn sy'n glir, fodd bynnag, yw bod cynnydd da wedi'i wneud o ran datblygu capasiti o fewn y 
ddwy gymuned hyn i'w galluogi i weithredu er mwyn rheoli eu perygl llifogydd.  Mae gwaith 
presennol 3 yn adolygu grwpiau a sefydlwyd o dan brosiect FRCP (‘Flood Resilience Community 
Pathfinder’) DEFRA wedi canfod bod grwpiau sy'n defnyddio'r dull gweithredu hwn yn aml yn symud 
ymlaen i ddatblygu camau gweithredu wedi'u ffocysu er mwyn rheoli eu perygl llifogydd gyda 
chymorth a chyfranogiad digonol. Fodd bynnag, fel y nodwyd yn y drafodaeth uchod, amser oedd y 
broblem fwyaf yn y prosiect hwn, a gallai cael cyfnod amser byrrach i ddatblygu perthnasau eu 
gwneud yn fwy bregus.  
Caiff ei nodi nad yw Tai-bach yn ymddangos ar y tabl hwn.  Mae hyn oherwydd bod natur y cyd-destun 
yn Nhai-bach yn golygu bod dull gweithredu gwahanol wedi'i gymryd, gan dreulio mwy o amser yn 
deall y gymuned, y perygl llifogydd a'r amcanion ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru yn y sefyllfa honno. 

4.1.2.2 Rhwydweithiau a pherthnasau cymorth cryfach o fewn y gymuned 
Rhoddwyd llai o bwyslais ar yr elfen hon o'r ymgysylltu, fwy na thebyg oherwydd y ffocws ar ffurfio 
grŵp gweithredu llifogydd fel y mecanwaith a fydd yn caniatáu ymgysylltu cymunedol i barhau i'r 
dyfodol.  Roedd peth tystiolaeth o berthnasau newydd yn cael eu meithrin rhwng pobl yn yr ardal leol, 
yn arbennig yn Nhremadog. Efallai y gellid archwilio hyn ar ryw bwynt yn y dyfodol. 

4.1.2.3 Perthnasau cryfach rhwng y gymuned a'r awdurdodau llifogydd 
Mae cynnal cyfarfodydd amlasiantaeth mewn dwy allan o dair cymuned beilot yn gam pwysig iawn o 
ran sefydlu math newydd o berthynas.  Yn y Gelli, dywedodd un cyfranogwr a fu'n rhan o'r grŵp a 
ffurfiwyd ar ôl y llifogydd yn y 1980au fod y perthnasau gyda'r awdurdodau bryd hynny yn 'anhrefnus'.  
Aeth y cyfranogwr hwn yn ei flaen: 

Roedd y cyfarfod amlasiantaeth yn wahanol: aethom ni o gwmpas y bwrdd ac fe wnaethant 
wrando arnom.  (Y Gelli) 

4.1.3 Casgliadau yn ymwneud â phroses y prosiect 
• Mae pob cynllun peilot wedi cynnwys gwneud cynnydd gwahanol tuag at reoli perygl llifogydd 

cymunedol, yn sgil lliaws o ffactorau sy'n unigryw i bob lleoliad. Mae'r rhain yn cynnwys (heb 
fod yn gyfyngedig iddynt) y porthorion y cysylltwyd â nhw yn ystod y broses ymgysylltu, lefel 
gwariant yr awdurdod lleol a oedd ar gael ar gyfer pob lleoliad, natur y digwyddiadau llifogydd 
blaenorol, cefndir cymdeithasol ac economaidd pob cymuned, gallu personol aelodau o'r 
gymuned, a gallu sefydliadol asiantaethau, awdurdodau a rhanddeiliaid lleol eraill. 

                                                            
3 Cymrodoriaeth y Ganolfan ar gyfer Gwerthuso Cymhlethdod ar draws y Plethwaith (CECAN) i archwilio prosiectau 
FRCP ddwy flynedd yn ddiweddarach, wedi'i harwain gan Clare Twigger-Ross gyda Paula Orr (Collingwood 
Environmental Planning) a Stacy Sharman (DEFRA). 



 
 

• Mae ansicrwydd am y berthynas weithio rhwng cymunedau a phartneriaid yn y dyfodol yn 
parhau, er bod y cynnydd wedi helpu i ddatblygu perthnasau a lleihau rhwystredigaeth y 
gymuned o ran rheoli perygl llifogydd lleol. 

• Roedd gan y dull gweithredu a ddefnyddiwyd gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol 
nodweddion allweddol a oedd o'u cyfuno yn cyfrannu at gyflawni'r canlyniadau: 

o Staff sy'n wybodus o ran perygl llifogydd ac sy'n gallu helpu cymunedau i dynnu allan 
problemau fel y gallant gael eu cyflwyno i'r asiantaethau perthnasol a dod o hyd i 
ddatrysiadau. 

o Y gallu i feithrin ymddiriedaeth gyda chymunedau, gan ddechrau drwy adnabod 
porthorion perthnasol a ffyrdd o gysylltu â phobl sydd mewn perygl o lifogydd.  Mae 
hyn yn golygu bod pobl yn barod i alw heibio a siarad â nhw, hyd yn oed mewn 
cymunedau lle y tybiwyd bod yr ymgysylltu ag awdurdodau am berygl llifogydd wedi 
bod yn aflwyddiannus yn y gorffennol.  Gwnaeth rhai o'r cyfranogwyr yn y grwpiau 
ffocws yn y Gelli a Thremadog siarad am eu 'dicter' tuag at yr awdurdodau llifogydd; 
dywedodd un nad oedd yn gwybod, cyn iddo weithio gyda'r Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol, sut i ymwneud â'r asiantaethau llifogydd a’i fod yn gweiddi atynt yn 
unig. 

o Dull o strwythuro'r problemau sy'n deillio o gyfarfodydd cymunedol yn gyflym i 
restrau o broblemau y gellir eu defnyddio fel 'cynllun gweithredu' tryloyw, sy'n helpu 
aelodau o'r gymuned i nodi pa asiantaethau sy'n gyfrifol am ba broblemau a chofnodi 
pan fo mesurau wedi cael eu cymryd. 

o Cadw pawb – aelodau o'r gymuned a'r asiantaethau a'r sefydliadau perthnasol – 
wedi'u diweddaru o ran y cynnydd fel eu bod yn gwybod beth sy'n digwydd a pha 
fewnbwn fydd angen iddynt ei ddarparu. 

o Y gallu i addasu'r broses i ymateb i sefyllfaoedd sy'n codi o gymunedau a chyd-
destunau gwahanol, gan osgoi dull gweithredu anhyblyg.  Roedd pob cynllun peilot yn 
dilyn camau model ymgysylltu cymunedol y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, ond 
roedd y ffordd roedd y camau wedi'u cyflawni a faint o amser a dreuliwyd ar bob cam 
yn amrywio.  Mae hyn yn adlewyrchu hyblygrwydd y dull gweithredu a'i allu i ymateb 
i'r amodau ymhob lleoliad.  Yn y Gelli, er enghraifft, gwnaeth y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol symud bron ar unwaith i drefnu a rhedeg y grŵp cymunedol, yn sgil 
cymorth a brwdfrydedd y cynghorwyr lleol.  Yn Nhremadog, roedd proses llawer yn 
hwy o gysylltiadau cychwynnol gydag aelodau o'r gymuned cyn i'r cyfarfod cymunedol 
cyntaf gael ei drefnu. 

• Mae'r cynlluniau peilot ymgysylltu wedi cynnwys lefel sylweddol o gefnogaeth oddi wrth y 
Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, ac mae'r awdurdodau lleol yn annhebygol o feddu ar yr un 
adnoddau i'w hailadrodd. Mae'r gymuned leol wedi croesawu'r cymorth a'r cyswllt 
uniongyrchol fel rhan o'r broses, ac felly mae'n parhau'n ansicr i ba raddau bydd y grwpiau 
llifogydd yn datblygu'n ymreolaethol yn y dyfodol agos. 

 
4.1.4 Crynodeb o'r casgliadau 

1. Roedd y prosiect yn llwyddiannus o ran gwireddu canlyniadau'r prosiect ac roedd yn dangos 
gwerth y dull gweithredu, yn arbennig o ran datblygu gallu mewn cymunedau er mwyn 
iddynt gymryd camau gweithredu i reoli eu perygl llifogydd a chryfhau perthnasau rhwng 
cymunedau ac awdurdodau llifogydd. 

2. Roedd y prosiect yn dangos sut roedd y dull gweithredu hwn, sy'n wahanol i ddull 
gweithredu Cyfoeth Naturiol Cymru o ran ei ffocws yn bennaf ar broses yn hytrach nag 



 
 

allbynnau megis cynlluniau llifogydd cymunedol, yn gweithio yn ymarferol mewn ardaloedd 
lle y bo Cyfoeth Naturiol Cymru wedi'i weld yn anodd ymgysylltu yn flaenorol. 

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

4. Roedd y prosiect yn dangos natur hanfodol cael proses annibynnol lle y bo'r rheini sy'n 
gwneud y gwaith ymgysylltu yn: 

a. Hwyluso cysylltiadau personol ag aelodau o'r cymunedau lleol a staff o'r 
awdurdodau perthnasol a rhyngddynt 

b. Meddu ar hygrededd o ran eu gwybodaeth am berygl llifogydd ac yn gallu esbonio 
hon o safbwyntiau gwahanol 

c. Ymrwymedig tuag at amcan clir o rymuso cymunedau i ymgysylltu â rheoli perygl 
llifogydd 

d. Meddu ar yr hyder a'r annibyniaeth i holi cwestiynau anodd os oes angen 
e. Adeiladu gallu o fewn cymunedau i'w galluogi i gymryd camau gweithredu i reoli eu 

perygl llifogydd 
o Dechrau drwy wrando ar gymunedau a'u deall o ran perthnasau pobl/lle/llifogydd 

a gwybod sut i feithrin ymddiriedaeth 
o Meddu ar ddull gweithredu sydd wedi'i strwythuro'n glir, gan alluogi i restrau o 

broblemau o gyfarfodydd cymunedol gael eu defnyddio fel 'cynllun gweithredu' 
tryloyw 

o Dod yn ‘ganolwyr dibynadwy’, gan eiriol ar ran cymunedau yn ogystal â darparu 
rôl pontio rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a chymunedau a hysbysu'r holl bartïon 
yn rheolaidd 

5. Dangosodd y prosiect fod deall perthnasau pobl/lle/llifogydd gwahanol ymhob cymuned yn 
rhagofyniad ar gyfer mynd ati i ymgysylltu yn ystyrlon. 

6. Mae'r prosiect yn awgrymu bod dull gweithredu ymgysylltu cymunedol cyfredol Cyfoeth 
Naturiol Cymru o bosibl yn tanseilio ei egwyddorion ei hun o ran arfer da yn sgil ffocws ar 
allbynnau yn hytrach na phroses.  Dangosodd y cynlluniau peilot fod proses Cyfoeth Naturiol 
Cymru ag agweddau sy'n gyffredin â dull gweithredu'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol. Fodd 
bynnag, dangosodd ymchwil yn y gorffennol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru (Twigger-Ross 
ac eraill, 2016) fod y broses yn ffocysu yn bennaf ar gael pobl i danysgrifio i'r Gwasanaeth 
Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd a datblygu cynlluniau cymunedol, yn hytrach nag 
adeiladu ar allu a gwybodaeth o berygl llifogydd o fewn cymunedau lleol.  Yn rhannol, mae 
ffocws ar dargedau penodol, e.e. niferoedd a danysgrifiodd ar gyfer y Gwasanaeth 
Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd, yn arwain at y pwyslais hwn. 

7. Datgelodd y prosiect ddiffyg eglurder posibl mewn mannau o ran amcanion strategol dull 
ymgysylltu Cyfoeth Naturiol Cymru.  Yn benodol, nid oedd yn hollol glir pam fod Tai-bach 
wedi'i ddewis fel safle peilot. 

4.1.5 Argymhellion 
8. Gallai'r dull gweithredu hwn fod yn ychwanegiad defnyddiol iawn ac ategu dull gweithredu 

cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru o ran ymgysylltu cymunedol.  Yn benodol, byddem yn 
awgrymu er bod gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru rai o'r nodweddion allweddol y cyfeirir 
atynt uchod, byddai angen help arnynt oddi wrth eraill y tu allan i'r sefydliad pe bai 
ymddiriedaeth mewn sefydliadau ac annibyniaeth yn agwedd allweddol mewn cymuned 
benodol. 

9. Byddem yn awgrymu, yn unol â'r ardaloedd peilot, fod y dull gweithredu hwn yn cael ei 
ddefnyddio i ganolbwyntio ar ardaloedd sy'n cael eu hystyried gan Cyfoeth Naturiol Cymru 



 
 

fel rhai sy'n anodd cysylltu â nhw (a allai fod yn sgil digwyddiadau yn y gorffennol, diffyg 
cyfalaf cymunedol ac ati) ac sydd â phroblem frys o ran natur y perygl llifogydd (roedd 
perygl llifogydd y safleoedd peilot yn ganolig).  Efallai byddai'r dull gweithredu hwn hefyd yn 
ddelfrydol yn syth ar ôl i bobl gael llifogydd. 

10. Dylid rhoi ystyriaeth ofalus i ddatblygu/adolygu'r amcanion strategol ar gyfer dull 
ymgysylltu Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn deall pryd y gallai'r dull gweithredu hwn efallai 
fod yn ddefnyddiol i'w weithredu, ac er mwyn egluro rôl Cyfoeth Naturiol Cymru mewn 
gwaith ymgysylltu cymunedol lleol yn ymwneud â pherygl llifogydd. 

11. Gallai datblygu offeryn penderfyniadau cyfranogol syml a hyfforddiant i'w ddefnyddio 
hwyluso ystyried ymgysylltu priodol o ran natur y broblem, y galw oddi wrth y gymuned, 
natur y gymuned ac argaeledd yr adnodd. 

12. Dylai Cyfoeth Naturiol Cymru gysylltu ar lefel genedlaethol ac ardal â'r awdurdodau rheoli 
risg perthnasol ynglŷn â rôl ac ymgysylltiad cymunedau mewn rheoli perygl llifogydd, fel bod 
modd cyflawni arbedion maint. 

13. O ystyried bod dealltwriaeth o bobl/lle/proffil llifogydd ardaloedd wedi'i dangos i fod yn 
fewnbwn pwysig i lwyddiant prosesau ymgysylltu, awgrymir yr isod: 

a. Dylid hysbysu staff rheoli perygl llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â’r 
asesiadau llesiant4 sy’n cwmpasu ardaloedd pob un o’r 19 Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus fel sail ar gyfer eu dealltwriaeth o ardaloedd lleol. Byddai hyn yn helpu 
cydlynu ar draws yr awdurdodau a darparu gwybodaeth gyd-destunol werthfawr ar 
gyfer staff Cyfoeth Naturiol Cymru.  

b. Dylai Cyfoeth Naturiol Cymru mewn partneriaeth ag awdurdodau allweddol eraill 
ystyried sut y gall gasglu gwybodaeth leol am berthnasau pobl/lle/llifogydd mewn 
meysydd ystyriaeth allweddol. Er enghraifft, gallai hyn fod drwy gysylltiad rheolaidd 
â chynrychiolwyr cymunedol allweddol, yn debyg i'r presennol, yn ogystal â chasglu 
gwybodaeth ehangach oddi wrth y gymuned. 

c. Dylai holl brosesau ymgysylltu Cyfoeth Naturiol Cymru ganiatáu ar gyfer cyfnod o 
wrando ar gynrychiolwyr ac aelodau o'r gymuned ynglŷn â phroblemau llifogydd, er 
mwyn galluogi cyflenwi camau gweithredu priodol.  Gallai hyn olygu symud 
adnoddau i ymgysylltu ‘i fyny’r afon’ mwy dwys sydd angen dangosyddion penodol i 
fesur cynnydd. 

14. Er mwyn symud dull gweithredu cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru tuag at fwy o ffocws ar 
broses, awgrymir y canlynol: 

a. Gellir datblygu a dylunio offeryn penderfyniadau cyfranogol syml a darparu 
hyfforddiant i'w ddefnyddio, i hwyluso ystyriaeth strwythuredig  o natur y 
broblem/problemau, galw oddi wrth y gymuned, natur y gymuned, ac argaeledd yr 
adnodd wrth benderfynu ar y dull gweithredu ymgysylltu priodol.  Gallai hyn dynnu 
ar ddangosyddion a nodwyd fel rhan o'r prosiect hwn a'r offerynnau sy'n cael eu 
profi mewn mannau eraill.   

b. Dylid comisiynu ymchwil i brofi dangosyddion llwyddiant y broses ar gyfer eu 
cymhwyso i ddull gweithredu ymgysylltu cymunedol cyfredol Cyfoeth Naturiol 

                                                            
4 Mae asesiadau llesiant wedi'u cynnal ar gyfer pob un o'r 19 o ardaloedd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac 
maent yn cwmpasu amrediad eang o destunau o fewn 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


 
 

Cymru ac ar gyfer unrhyw fylchau mewn perthynas â'r cyd-destun Cymreig.  
Gwnaeth y prosiect ddefnyddio dangosyddion i asesu pa agweddau ar broses y 
Fforwm Llifogydd Cenedlaethol a gyflawnwyd a gwelwyd bod y rhain yn syml i'w 
defnyddio ac yn ddefnyddiol i staff ymgysylltu'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol; 
gellir eu haddasu i'w defnyddio gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru.  

c. Dylid cyflawni gwaith datblygu dangosyddion canlyniad ac effaith ar gyfer gwaith 
ymgysylltu cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru oherwydd ar hyn o bryd mae'n 
ymddangos fel pe bai'r mesurau yn canolbwyntio'n bennaf ar allbynnau, e.e. nifer y 
bobl a danysgrifiodd ar gyfer y Gwasanaeth Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd 
a nifer y cynlluniau gwydnwch llifogydd sydd ar waith. 

d. Cynhelir trafodaeth reolaidd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a phartneriaid 
awdurdod rheoli risg allweddol eraill ar yr hyn sy'n gweithio / ddim yn gweithio 
mewn perthynas ag ymgysylltu cymunedol mewn rheoli perygl llifogydd i greu 
diwylliant o ddysgu o fewn y sefydliad. 
 

• Gallai datblygu gwell prosesau gan ddefnyddio offerynnau a dangosyddion newydd lywio'r 
strategaeth genedlaethol newydd ar gyfer rheoli perygl llifogydd.  Dylent gael eu 
hadlewyrchu mewn mesurau canlyniad wedi'u mireinio – er enghraifft, y nifer o grwpiau 
llifogydd cymunedol sy'n cymryd rhan mewn ymgysylltu strwythuredig ag awdurdodau 
rheoli perygl llifogydd – a chael eu mabwysiadu'n gyson gan yr holl awdurdodau rheoli risg.     



 
 

Atodiadau 

 
Atodiad 1  Adroddiad Gwerthuso Terfynol 
 

1. Cyflwyniad 

 

Cefndir  
Gwnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru, drwy dendr agored, gomisiynu'r Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol i gynnal astudiaeth beilot ymgysylltu cymunedol cynaliadwy i brofi proses 
ymgysylltu amgen a allai ategu a llywio'r ffordd y gallai Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru a gwaith 
ymgysylltu llifogydd cymunedol arall gael ei gyflenwi yn y dyfodol i gynyddu cynaliadwyedd hirdymor 
a pherchenogaeth leol.   Roedd yr amcanion ar gyfer y cynlluniau peilot5   fel a ganlyn:  

1. Profi'r dull gweithredu prosiect Pathfinder newydd6 yng Nghymru, yn enwedig pa un a all 
gael ei gyflenwi'n effeithiol o fewn amserlen fer. 

2. Darparu gwerthusiad i gynnwys (fel isafswm) adborth uniongyrchol oddi wrth gymunedau ac 
unigolion o fewn yr ardaloedd peilot. Mae angen i hyn gasglu eu canfyddiadau cychwynnol o 
wydnwch cymunedol gwell ac mae'n rhaid iddo gynnwys safbwyntiau plant a phobl ifanc.  

3. Gwneud argymhellion ar ddulliau gweithredu a gaiff eu ffafrio, gan gymharu dull gweithredu 
presennol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru â’r model Pathfinder ac unrhyw fodelau 
perthnasol eraill. 

4. Gwneud argymhellion sy'n gallu llywio cyflenwi yn y tymor hwy, gyda ffocws penodol ar ba 
ddulliau gweithredu a fyddai fwyaf effeithiol wrth sicrhau cynaliadwyedd hirdymor.    

Comisiynwyd Collingwood Environmental Planning i gynnal gwerthusiad o'r cynlluniau peilot.  Mae'r 
ffocws wedi bod ar gyflenwi a gwerthuso'r broses o adeiladu cyfalaf cymdeithasol a sefydliadol drwy 
sefydlu grwpiau gweithredu llifogydd lleol. O ystyried yr amserlenni tynn (gwnaeth y prosiect bara am 
bum mis), ni ragwelwyd y byddai 'grwpiau llifogydd cymunedol cynaliadwy' yn ganlyniad a fyddai'n 
cael ei gyflawni ar gyfer pob ardal.7 

 
Amcanion y gwerthusiad 
Cafodd yr amcanion ar gyfer yr elfen gwerthusiad eu hamlinellu yn y cyfarfod cychwynnol.  Roedd y 
rhain fel a ganlyn: 

• Sefydlu'r graddau y mae'r nodau ac amcanion ymgysylltu cymunedol wedi cael eu bodloni. 
• Disgrifio sut mae nodau ac amcanion ymgysylltu cymunedol wedi cael eu bodloni, gan nodi pa 

newid sydd wedi digwydd a sut y gwnaed hynny. 
• Tynnu sylw at achosion sylfaenol, galluogwyr, atalwyr a ffactorau a wnaeth arwain at y 

canlyniadau a nodwyd. 
• Darparu dysgu ychwanegol ynglŷn â pherthnasedd y dull gweithredu i reoli perygl llifogydd a 

heriau busnes Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru (e.e. cynyddu'r nifer sy'n tanysgrifio i'r 
gwasanaeth rhybuddio am lifogydd, dealltwriaeth a gweithredu i wella cyflenwi yn y dyfodol) 
os yw'r agweddau hyn yn digwydd o fewn y cynlluniau peilot. 

                                                            
5 Fel yr amlinellwyd yn y fanyleb tendr. 
6 Deellir mai 'dull gweithredu prosiect Pathfinder' yw’r dull gweithredu a ddefnyddiwyd gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol mewn wyth 
o'r 13 o brosiectau a weithredwyd gan awdurdodau lleol a'u partneriaid yn Lloegr rhwng 2013 a 2015 fel rhan o gynllun Flood Resilience 
Community Pathfinder DEFRA 
http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=18744 
7 O gofnodion cyfarfod cychwynnol y prosiect, 18 Rhagfyr 2017. 



 
 

Er mwyn cyflawni'r amcanion hyn, bwriadwyd i'r gwerthusiad wneud fel a ganlyn: 

• Casglu adborth uniongyrchol oddi wrth gymunedau ac unigolion o fewn yr ardaloedd peilot, 
gan gynnwys plant a phobl ifanc, i gasglu eu canfyddiadau cychwynnol o wydnwch cymunedol 
gwell.  

• Cymharu dull gweithredu presennol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru â'r dull Pathfinder, a 
modelau eraill os yw'n berthnasol, er mwyn gwneud argymhellion ar ddulliau gweithredu a 
gaiff eu ffafrio, gan ystyried pa ddull gweithredu fyddai fwyaf effeithiol o ran sicrhau cyflenwi 
hirdymor a chynaliadwyedd.    

Gwnaeth y tîm ddefnyddio tri chwestiwn ymchwil eang i lywio dadansoddi'r dystiolaeth.  Mae'r 
cwestiwn cyntaf yn edrych ar ganlyniadau’r prosiect ac mae'r ddau olaf yn edrych ar y prosesau a 
ddilynwyd. 

Cwestiynau ymchwil 
4. Pa mor bell ac ym mha ffyrdd y mae gwydnwch llifogydd cymunedol wedi cynyddu? 
5. Pa mor effeithiol ac ym mha ffyrdd gwnaeth y dull gweithredu peilot alluogi cymunedau i 

gymryd perchenogaeth ar wydnwch llifogydd lleol a'i wella o fewn amserlen fer? 
6. Pa ffactorau sy'n hwyluso neu'n gweithredu fel rhwystrau i ymgysylltu cymunedol? 

Her i'r gwaith o asesu canlyniadau oedd nodi canlyniadau y gellir disgwyl eu cyflawni o fewn amserlen 
fer y prosiect a chydnabod bod ymgysylltu cymunedol yn cael ei effeithio gan nifer o ffactorau sydd y 
tu hwnt i reolaeth y rhai sy'n arwain y prosiect, gan gynnwys nodweddion cymunedol sy'n bodoli 
eisoes megis ffactorau ffisegol (daearyddol), cymdeithasol, sefydliadol ac economaidd, yn ogystal â 
digwyddiadau neu ddatblygiadau sydd heb eu cynllunio.  Er mwyn mynd i'r afael â'r her hon, nodwyd 
canlyniadau canolraddol y gellir disgwyl eu cyflawni neu wneud cynnydd arnynt o fewn amserlen y 
prosiect.  Mae hwn yn cael ei archwilio isod.  

Strwythur yr adroddiad 
Mae'r Adroddiad Gwerthuso Terfynol hwn yn cwmpasu'r broses werthuso pedwar cam, fel y caiff ei 
disgrifio yn Nhabl 1 isod.  Mae'r cyfnod a gwmpaswyd o ddechrau'r prosiect (2 Tachwedd 2017) hyd 
at ddiwedd mis Ebrill 2018. Mae Tabl 1 hefyd yn manylu ar y dulliau a'r offerynnau a ddefnyddiwyd i 
lywio'r gwerthusiad, gan nodi eu cyfeirnod atodiad. 

Tabl 1 Camau a dulliau ar gyfer y gwerthusiad 
Cam Disgrifiad Dulliau ac offerynnau 

Cam 1 Sefydlu'r 
waelodlin. 

• Casglu data yn y swyddfa ar gymunedau/lleoliadau. 
• Cyfweliadau gwaelodlin gyda staff Cyfoeth Naturiol Cymru a 

chydlynydd ymgysylltu'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol 
(gweler Atodiad A.1 ar gyfer amserlen y cyfweliadau). 

  

Cam 2 Cofnodi 
gweithgareddau'r 
cynllun peilot. 

• Cofnod o weithgareddau (gweler Atodiad A.2 ar gyfer taflen 
y templed cofnodi).  

• Adroddiadau cynnydd (telegynadledda ac adroddiadau 
ysgrifenedig). 

• Cofnodion o weithgareddau, e.e. nodyn o drafodaeth ar 
broblemau llifogydd lleol ar gyfer datblygu cynllun llifogydd 
lleol gan y grŵp gweithredu llifogydd. 
 

Cam 3 Adolygu 
canlyniadau'r 
cynllun peilot. 

• Arsylwi uniongyrchol ar gyfarfodydd amlasiantaeth. 
Dadansoddiad anuniongyrchol drwy gyfweliadau gyda'r 
Fforwm Llifogydd Cenedlaethol. (Gweler Atodiad A.3 ar gyfer 
amserlen y cyfweliadau.) 



 
 

• Grŵp ffocws gyda chyfranogwyr y grŵp gweithredu llifogydd 
(gweler Atodiad A.4 ar gyfer amserlen y grŵp ffocws). 

• Cyfweliadau ar ddiwedd y cynllun peilot gyda staff Cyfoeth 
Naturiol Cymru a chydlynydd ymgysylltu'r Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol (gweler Atodiad A.5 ar gyfer amserlen y 
cyfweliadau). 

  

Cam 4 Asesiad, 
casgliadau ac 
argymhellion. 

• Dadansoddiad dulliau cymysg. 
• Dadansoddiad ystadegol o ddata meintiol. 
• Cymharu'r dystiolaeth o ffynonellau data gwahanol i nodi 

themâu cyffredin sy'n berthnasol i'r gwerthusiad.  
• Dull gweithredu thematig yn cynnwys dadansoddi data yn ôl 

themâu sy’n dod i’r amlwg (dadansoddiad anwythol). 
• Gwerthusiad yn erbyn canlyniadau o gam i gam ar gyfer y 

cynlluniau peilot, fel yr amlinellwyd yn y Fframwaith 
Gwerthuso (gweler Atodiad A.6 ar gyfer canlyniadau o gam i 
gam ar gyfer y cynlluniau peilot). 

 

Gwnaeth Cam 1 sefydlu'r waelodlin drwy ddisgrifio nodweddion perthnasol y tair cymuned 
ddetholedig a sefydlu pa brofiad blaenorol a fu o ymgysylltu â'r cymunedau hyn ynglŷn â pherygl 
llifogydd.  Mae'r waelodlin hefyd yn disgrifio safbwyntiau staff Cyfoeth Naturiol Cymru ar y cynllun 
peilot a'u diddordebau ynddo, a'i ganlyniadau ac unrhyw alluogwyr neu atalwyr tebygol y gwnaethant 
eu nodi. Roedd y dystiolaeth ar gyfer y waelodlin wedi'i thynnu o ymchwil desg ar nodweddion y tair 
cymuned, cyfweliad â chynrychiolydd o'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol a chyfweliadau gydag un 
aelod o staff Cyfoeth Naturiol Cymru o bob un o'r swyddfa ardal. 

Roedd Cam 2 yn cynnwys monitro'r gweithgareddau peilot er mwyn dechrau tynnu allan faint o amser 
a pha weithgareddau sydd eu hangen ar gyfer pob cam yn y broses ymgysylltu cymunedol a sefydlu yr 
hyn sy'n debyg ac yn wahanol ar draws y tair cymuned beilot.  Roedd hyn yn seiliedig ar adolygiad o 
gofnodion gweithgareddau, adroddiadau ar gynnydd a chofnodion gweithgareddau grŵp llifogydd a 
gasglwyd gan staff y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol.  

Roedd Cam 3 yn archwilio safbwyntiau'r cyfranogwyr (aelodau o'r gymuned, staff Cyfoeth Naturiol 
Cymru a'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol) ar y broses ymgysylltu ei hun a'i hallbynnau, gan asesu i ba 
raddau mae camau yn cael eu cymryd i gyflawni'r canlyniadau a ddymunir.  

Yn ystod Cam 4, dadansoddwyd y data a gasglwyd yng nghamau 1–3 i nodi themâu cyffredin sy'n 
berthnasol i'r gwerthusiad, er mwyn asesu pa mor bell roedd yr amcanion o ran proses a chanlyniadau 
wedi cael eu bodloni a chreu casgliadau ac argymhellion. 

 

2. Cam Un y gwerthusiad – gwaelodlin  
 

2.1 Cefndir i leoliad cymunedau'r cynlluniau peilot 
Cafodd tair cymuned yng Nghymru eu dethol fel cynlluniau peilot gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Cafodd 
y meini prawf ar gyfer dethol y cymunedau hyn eu diffinio ym manyleb y tendr (tudalen 10) fel a 
ganlyn: 



 
 

• Ardaloedd sy'n hysbys i fod yn heriol (lefelau canolig o berygl llifogydd, dim ymwybyddiaeth 
gyhoeddus neu ymwybyddiaeth gyhoeddus isel o berygl llifogydd neu lefelau uchel o 
ddifaterwch o'r perygl) 

Caiff lefel ganolig o berygl llifogydd ei diffinio gan Cyfoeth Naturiol Cymru fel ‘ardal sydd â siawns o 
lifogydd o rhwng un mewn 100 (1%) ac un mewn 30 (3.3%) bob blwyddyn’ (Cyfoeth Naturiol Cymru, 
2018a, t.1).  

Mae pob un o'r cymunedau peilot mewn ardal Cyfoeth Naturiol Cymru wahanol, er mwyn darparu 
sampl gynrychioliadol ar draws tair ardal Cyfoeth Naturiol Cymru.  

Gwnaeth y gwerthusiad edrych ar lefel y gwydnwch cymunedol ym mhob un o'r ardaloedd. 
Defnyddiwyd y diffiniad canlynol o wydnwch cymunedol ar gyfer y prosiect hwn:  

Cymunedau sy'n gweithio gydag adnoddau lleol (gwybodaeth, cyfalaf cymdeithasol, datblygu 
economaidd a chymhwysedd cymunedol) mewn partneriaeth (Cyfoeth Naturiol Cymru, cwmnïau dŵr, 
cynghorau lleol, priffyrdd a chynghorau sir) i leihau eu perygl llifogydd mewn ffyrdd sy'n cynnal lefel 
dderbyniol o weithgarwch cymunedol. 

Mae'r gwerthusiad wedi dethol data demograffig sy'n ddangosydd da o elfennau gwahanol o wydnwch 
cymunedol, er mwyn sefydlu gwaelodlin gymunedol ymhob un o'r tair ardal beilot. Mae Ffigur 1 isod 
yn dangos cyfansoddion gwydnwch cymunedol. Ceir trafodaeth o bum elfen cyfalaf gwydnwch 
cymunedol (gwydnwch cymdeithasol, gwydnwch economaidd, gwydnwch seilwaith, gwydnwch 
sefydliadol a chyfalaf cymunedol) a'r dangosyddion a ddefnyddir i asesu lefelau pob math o gyfalaf yn 
Flood Resilience Community Pathfinder Evaluation Report (Twigger-Ross ac eraill, 2015). Mae Ffigur 
1 isod (Cutter ac eraill, 2010) yn datgelu pum cyfansoddyn gwydnwch. 

Ffigur 1 Gallu gwydnwch (wedi'i addasu o Cutter ac eraill, 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capasiti ar 
gyfer 

cydnerthedd 

Cymdeithasol  
(newidynnau demograffig, 

bregusrwydd)  

Economaidd 
(cyflogaeth, yswiriant, 

amddifadedd, 
daliadaeth eiddo) 

Sefydliadol 
(grŵp gweithredu llifogydd, 

fforwm cydnerthedd 
cenedlaethol) 

Seilwaith 
(math o dai, PLP 

(amddiffyn lefel eiddo)) 

Cyfalaf cymunedol 
(cryfder ymlyniadau 

lleol) 

Mae'r gwerthusiad wedi sefydlu 
fframwaith ar gyfer mesur 
cydnerthedd.  Cydnerthedd yw 
canlyniad adeiladu capasiti ar 
draws pum maes.  



 
 

 
2.2 Cynllun peilot de-ddwyrain Cymru: y Gelli 
 
 
Cefndir (o gyfweliadau gwaelodlin a chyfweliadau ar ddiwedd y cynllun peilot) 
Mae cyfweliadau gyda staff Cyfoeth Naturiol Cymru yn disgrifio'r Gelli fel tref gyffredin yn y cymoedd, 
sy'n nodweddiadol o drefi eraill yn ardal y cymoedd de-ddwyrain Cymru. Mae'r Gelli yn agored i 
lifogydd yn sgil ei geomorffoleg isel, a phrofodd lifogydd sylweddol yn 1979, gyda nifer o breswylwyr 
yn dal i fod yn ymwybodol o'u heffaith a pherygl llifogydd cyfredol. Mae'r ddau brif fath o berygl 
llifogydd yn afonol a glawog (fel y gwelir yn Nhabl 8), gydag Afon Rhondda yn llifo drwy ganol y dref. 
Gwnaeth grwpiau ffocws gyda'r grŵp gweithredu llifogydd ddatgelu bod hanes o actifiaeth yn y Gelli 
ynglŷn â pherygl llifogydd yn ystod llifogydd 1979. Mae actifiaeth bresennol yn y Gelli yn canolbwyntio 
ar faterion cymunedol cyffredinol drwy Bwyllgor Gweithredu'r Heddlu, ac roedd pob un o'r bobl a 
oedd yn mynychu'r grŵp ffocws yn aelodau ohono, gan ddangos rhywfaint o gyfalaf cymdeithasol o 
fewn yr ardal.  

Fel y gwelwyd o sgôr Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn Nhabl 6, mae'r Gelli yn y 30% uchaf o 
ardaloedd mwyaf o ran amddifadedd ledled Cymru. Mae cyfraddau cyflogaeth islaw'r cyfartaledd, a 
gwnaeth cyfweliadau gyda'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ddatgelu nad yw llawer o bobl ifanc sy'n 
gadael yr ysgol ar gyfer y brifysgol yn dychwelyd i'r gymuned. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 
Cynon Taf, y mae'r Gelli yn rhan ohono, wedi'i restru yn y 25 uchaf o ardaloedd sydd fwyaf agored i 
lifogydd, mewn astudiaeth ddiweddar o berygl cymdeithasol o lifogydd (Sayers ac eraill, 2017). Mae'r 
astudiaeth yn cyfuno metrigau ar fregusrwydd cymdeithasol i lifogydd (priodoleddau cymdeithasol, 
personol ac amgylcheddol megis oedran, rhywedd, ansawdd tai, anghydraddoldeb) ag amlygiad 
ffisegol i lifogydd er mwyn creu metrig anfantais llifogydd. Noder mai'r Mynegai Perygl Cymdeithasol 
Llifogydd (SFRI) yw'r metrig ar gyfer anfantais llifogydd, nid y metrig ar gyfer bregusrwydd 
cymdeithasol i lifogydd, sef Mynegai Bregusrwydd Llifogydd y Gymdogaeth (NFVI). Mae'r metrig 
Mynegai Perygl Cymdeithasol Llifogydd yn cyfuno'r metrig bregusrwydd cymdeithasol â pherygl dau 
brif fath o lifogydd (afonol ac arfordirol). Mae'r holl ffigurau yn Nhabl 7 isod yn dangos y safle ar gyfer 
awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf. Mae'r safle yn seiliedig ar gyfanswm yr ardaloedd cyngor yn yr 
Alban (391), ardaloedd cyngor dosbarth yng Ngogledd Iwerddon (26) ac awdurdodau unedol yng 
Nghymru a Lloegr (22 a 123 yn y drefn honno). Cyfanswm y safleoedd yw 562, gyda safle 1 yn nodi'r 
awdurdod lleol sydd â’r bregusrwydd mwyaf. 

Tabl 2. Demograffeg (StatsCymru, 2015) 
Ardal leol Cyfanswm y 

boblogaeth 
0 i 15 oed 16 i 64 oed 65 oed a throsodd 

Ystrad 2 (y Gelli) 1,581 

 

289 

18% 

1,012 

64% 

280 

18% 

 

Tabl 3. Cyfran o siaradwyr Cymraeg (StatsCymru, 2011) 
Bwrdeistref sirol Y gallu i siarad 

Cymraeg 
Ddim yn gallu siarad 
Cymraeg 

Y ganran sy’n gallu siarad 
Cymraeg 

Rhondda Cynon Taf 27,779 197,776 12.3 

Cymru (gyfan) 562,016 2,393,825 19% 



 
 

 

Tabl 4. Yn berchen ar gar (Sefydliad yr RAC, 2012) 
Bwrdeistref sirol % o gartrefi gyda char/fan 

(2011) 
% newid ers 2001 

Rhondda Cynon Taf 73 +6.6 

Cymru (gyfan) 78 +4.4 

 

Tabl 5. Y ganran a bleidleisiodd (Wales Online, 2017)  
Etholaeth Y ganran a bleidleisiodd (%) 

Rhondda 65.2% (i fyny o 61%) 

Cymru (gyfan) 68.4 

 

Tabl 6. Mynegai Amddifadedd Lluosog (Llywodraeth Cymru, 2018) 
Mae'r tabl hwn yn dangos safle Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA), lle mai 1 yw’r Ardal 
Gynnyrch Ehangach Haen Is fwyaf difreintiedig a 1,909 yw’r Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is leiaf 
difreintiedig yng Nghymru.  

Enw’r 
Ardal 
Gynnyrch 
Ehangach 
Haen Is 
(LSOA) 

MALIC 
2014 
(r) 

Incwm Swyddi Iechyd Addysg Mynediad at 
wasanaethau 

Diogelwch 
cymunedol 

Yr 
amgylchedd 
ffisegol 

Tai 

Ystrad 2 547 529 494 417 677 1,105 865 594 426 

 
  



 
 

Tabl 7. Perygl, risg ac anfantais llifogydd (Sayers ac eraill, 2017) 
Awdurdod 
lleol 

Mynegai 
Perygl 
Llifogydd  
Cymdeithasol 
(SFRI) 

(r) 

Poblogaeth 
y gorlifdir 

(r) 

Tebygolrwydd 
blynyddol 
disgwyliedig o 
lifogydd  

(r) 

Y nifer 
o bobl 
sy'n 
agored 
i 
lifogyd
d 
rheolai
dd (r) 

Iawndaliadau 
blynyddol 
disgwyliedig 

Poen 
economaidd 
cymharol 

Mynegai 
Bregusrwydd 
Llifogydd y 
Gymdogaeth 

Rhondda 
Cynon Taf 

25 37 17 25 58 147 14 

 

Tabl 8. Mathau o berygl llifogydd (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2018b) 
Mae mapiau llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru fel y dangosir yn Nhabl 8 isod yn dosbarthu'r perygl 
llifogydd o afonydd fel 'canolig' mewn rhai ardaloedd wrth ymyl Afon Rhondda, gydag ardaloedd nad 
ydynt wrth ymyl yr afon wedi'u nodi fel 'perygl isel'. Mae gan y Gelli amddiffynfeydd llifogydd ar 
waith ar hyd y rhan o Afon Rhondda sy'n llifo drwy ganol y dref. Mae’r patrwm perygl llifogydd yr un 
peth ar gyfer llifogydd dŵr arwyneb, sy'n berygl isaf yn bennaf gyda phocedi o ardaloedd perygl 
llifogydd canolig gerllaw'r afon. 

 

Lleoliad Afonydd  Dŵr arwyneb 

Y Gelli 

  

 

2.3 Cynllun peilot gogledd Cymru: Tremadog 
 
Cefndir (o gyfweliadau gwaelodlin a grwpiau ffocws gyda'r grŵp gweithredu llifogydd cymunedol) 
Mae Tremadog yn dref yng ngogledd-orllewin Cymru gyda chyfran uchel o siaradwyr Cymraeg (65% – 
gweler Tabl 10). Mae cyfweliadau gyda staff Cyfoeth Naturiol Cymru yn datgelu bod poblogaeth 
dosbarth gweithiol mawr, gyda chysylltiadau cymunedol cryf a statws cymdeithasol ac economaidd 
sy'n is na'r cyfartaledd o'i gymharu ag ardaloedd eraill o Gymru. Twristiaeth yw mewnbwn allweddol 
i'r economi, gyda nifer o ymwelwyr â'r ardal yn cefnogi busnesau lleol sy'n rhan annatod o economi'r 
dref. Mae gan Dremadog nifer da o gyfleusterau lleol yn ôl ei faint, gydag ysbyty lleol, ysgol gynradd a 
chymdeithas tai gwarchod. Mae'r olaf yn arbennig o agored i lifogydd.  



 
 

Mae gan y dref boblogaeth hŷn cymharol uchel, gyda 29% o breswylwyr yn 65 neu'n hŷn (Tabl 9) o'i 
chymharu â 20% yn genedlaethol (StatsCymru, 2015) a 18% (Tabl 2) a 19% (Tabl 15) yn y Gelli a Thai-
bach, yn y drefn honno. Mae gan hyn oblygiadau ar gyfer bregusrwydd llifogydd cymunedol. Roedd y 
grŵp gweithredu llifogydd yn cofio tri achos o lifogydd mawr yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, gyda'r 
dref wedi cael llifogydd yn ddiweddar yn 2015. Roedd trafodaethau grŵp ffocws yn datgelu bod nifer 
o aelodau o'r grŵp gweithredu llifogydd cymunedol wedi cael profiad uniongyrchol o'u heffeithiau. Ar 
ôl llifogydd 2015, gwnaeth y cyngor gysylltu â'r gymuned leol a chynnal cyfarfodydd am y profiad 
llifogydd. 

Tabl 9. Demograffeg (StatsCymru 2015) 

Ardal leol Cyfanswm y 
boblogaeth 

0 i 15 oed 16 i 64 oed 65 oed a throsodd 

Porthmadog/Tremadog 1,268 182 

14% 

722 

57% 

364 

29% 

 

Tabl 10. Cyfran o siaradwyr Cymraeg (StatsCymru, 2011) 

Bwrdeistref sirol Y gallu i siarad Cymraeg Ddim yn gallu siarad 
Cymraeg 

Y ganran o’r bobl sy’n 
gallu siarad Cymraeg 

Gwynedd 

 

77,000 40,789 65.4 

Cymru (gyfan) 562,016 2,393,825 19% 

 

Tabl 11. Yn berchen ar gar (Sefydliad yr RAC, 2012) 

Bwrdeistref sirol % o gartrefi gyda char/fan 
(2011) 

% newid ers 2001 

Gwynedd 

 

78.6 +3.3 

Cymru (gyfan) 78 +4.4 

 

Tabl 12. Y ganran a bleidleisiodd (Wales Online, 2017) 

Etholaeth Y ganran a bleidleisiodd (%)  

Dwyfor Meirionnydd 

 

67.89% (i fyny o 65.1%) 

Cymru (gyfan) 68.4 

 
Tabl 13. Mynegai Amddifadedd Lluosog (Llywodraeth Cymru, 2018) 
Safle Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is, lle mai 1 yw’r Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is fwyaf 
difreintiedig a 1,909 yw’r Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is leiaf difreintiedig yng Nghymru. 



 
 

Enw'r Ardal 
Gynnyrch 
Ehangach 
Haen Is 

MALIC 
2014 (r) 

Incwm Swyddi Iechyd Addysg Mynediad at 
wasanaethau 

Diogelwch Lleoliad 
ffisegol  

Tai 

Porthmadog 
– Tremadog 

1,033 1,160 1,322 1,575 1,107 94 914 775 908 

 
Tabl 14. Mathau o berygl llifogydd (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2018b) 
Fel y cadarnhawyd mewn cyfweliadau gyda staff lleol Cyfoeth Naturiol Cymru, mae perygl llifogydd 
glawog ac afonol fel arfer yn achosi'r rhan fwyaf o broblemau llifogydd yn yr ardal. Mae mapiau 
llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru, fel y dangosir yn Nhabl 14 isod, yn dosbarthu'r perygl o lifogydd o 
afonydd a'r môr fel 'isel' yng nghanol Tremadog. Mae ardaloedd sydd allan ymhellach ac sy'n ffinio â 
Thremadog wedi'u dosbarthu fel perygl 'uchel'. Ar gyfer dŵr arwyneb, mae'r perygl wedi'i 
ddosbarthu fel un 'isel'.  

  



 
 

 

Lleoliad Afonydd a môr Dŵr arwyneb 

Tremadog 

  

 
2.4 Cynllun peilot de-orllewin Cymru: Tai-bach 
 
Cefndir (o gyfweliadau gwaelodlin a chyfweliadau diwedd y cynllun peilot) 
Mae Tai-bach yn dref ar waelod dalgylch ac ardal dyffryn Port Talbot, cyn i Afon Afan gyfarfod y môr 
ym Mae Abertawe. Mae'n ardal ddyffryn a rhan faestrefol o Bort Talbot. Cafodd y dref brofiad 
diweddar o lifogydd dŵr arwyneb yn ystod mis Awst 2011 a 2013, gyda llifogydd sawl blwyddyn yn ôl 
yn effeithio ar erddi rhai eiddo preswyl. Fodd bynnag, nid adroddwyd am lifogydd mawr ers sawl 
degawd, ers y llifogydd yng nghanol y dref o Afon Afan ym mis Mawrth 1972. Mae waliau lliniaru 
llifogydd wedi'u hadeiladu ar lannau Afon Afan ers hynny, ac mae rhai aelodau o'r gymuned yn gweld 
bod hynny'n ddigonol i ddiogelu rhag digwyddiadau llifogydd mawr yn y dyfodol. Yn gyffredinol, mae'r 
dref mewn perygl canolig o lifogydd afonol, gyda rhai ardaloedd mewn perygl uchel (gweler Tabl 20).  

Mae'r dref yn gymuned gymdeithasol ac economaidd isel, gyda chyfran uchel o dai cymdeithasol. Mae 
gan y dref lefel uwch o amrywiaeth gymdeithasol ac ethnig na rhai ardaloedd o ogledd Cymru megis 
Tremadog, sy'n nodweddiadol yn siarad Cymraeg ac yn cynnwys pobl gwynion Prydeinig. Arsylwyd gan 
y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol fod mwy o dystiolaeth amlwg o amddifadedd cymdeithasol yn Nhai-
bach na'r Gelli, sydd â sgôr Mynegai Amddifadedd Lluosog tebyg. Mae cyfran uwch o swyddi 
gweithgynhyrchu nag ardaloedd eraill o Gymru.    

Tabl 15. Demograffeg (StatsCymru, 2015) 

Awdurdod lleol Cyfanswm y 
boblogaeth 

0 i 15 oed 16 i 64 oed 65 oed a throsodd 

Tai-bach 
(cyfartaledd yr holl 
wardiau) 

1,644 294 

18% 

1,034 

63% 

316 

19% 

 

 



 
 

Tabl 16. Cyfran o siaradwyr Cymraeg (StatsCymru, 2011) 

Bwrdeistref sirol Yn gallu siarad Cymraeg Yn methu â siarad 
Cymraeg 

Y ganran sy’n gallu 
siarad Cymraeg 

Castell-nedd Port 
Talbot 

20,698 114,580 15.3% 

Cymru (gyfan) 562,016 2,393,825 19% 

 
Tabl 17. Yn berchen ar gar (Sefydliad yr RAC, 2012) 

Bwrdeistref sirol % o gartrefi gyda char/fan 
(2011) 

% newid ers 2001 

Castell-nedd Port Talbot 74.5 +6.8 

Cymru (gyfan) 78 +4.4 

 

Tabl 18. Y ganran a bleidleisiodd (Wales Online, 2017) 

Etholaeth Y ganran a bleidleisiodd (%)  

Aberafan 66.7% (i fyny o 63.3%) 

Cymru (gyfan) 68.4 

 

Tabl 19. Mynegai Amddifadedd Lluosog (Llywodraeth Cymru, 2018) 
Mae'r gwaith ymgysylltu peilot yn cael ei ganolbwyntio ar un ardal o Dai-bach (a rifwyd yn 'Tai-bach 
2') a safle Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is, lle mai 1 yw’r Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is fwyaf 
difreintiedig a 1909 yw’r Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is leiaf difreintiedig yng Nghymru. Fel y 
gwelir yn nhablau 6, 13 ac 19, mae'r Gelli a Thai-bach yn ardaloedd sy'n fwy bregus o safbwynt 
cymdeithasol ac economaidd na Thremadog, gyda lefelau amddifadedd uwch na'r cyfartaledd. Lle bo 
gan y Gelli fregusrwydd ychwanegol yw yng nghyd-destun llifogydd, gyda sgôr bregusrwydd 
cymdeithasol i lifogydd (fel y gwelir yn Nhabl 7) yn y 25 uchaf o holl awdurdodau lleol y DU. 

Enw'r Ardal 
Gynnyrch 
Ehangach 
Haen Is 

MALIC 
2014 
(r) 

Incwm Swyddi  Iechyd Addysg Mynediad at 
wasanaethau 

Diogelwch Lleoliad 
ffisegol  

Tai 

Tai-bach 2 361 377 450 241 573 1,238 311 30 94
0 

Port Talbot 
4 

680 872 753 268 1,242 1,786 695 62 55
6 

 

Tabl 20. Mathau o berygl llifogydd (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2018b) 
Mae mapiau llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru a ddangosir isod yn Nhabl 20 yn dosbarthu'r perygl o 
lifogydd o'r afonydd a'r môr yn Nhai-bach fel 'perygl canolig' gyda phocedi o ardaloedd 'perygl uchel' 
o fewn canol y dref. Mae perygl isel o lifogydd dŵr arwyneb. Mae’r map o berygl llifogydd cronfa 
ddŵr yn dangos y graddau y gallai'r tir fod yn dueddol o orlifo, pe bai'r amddiffynfeydd llifogydd yn 



 
 

methu, er bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn categoreiddio hyn fel digwyddiad 'hynod annhebygol'. Fel 
y cadarnhawyd mewn cyfweliadau gyda staff lleol Cyfoeth Naturiol Cymru, mae'r perygl llifogydd 
mwyaf yn afonol a glawog, oherwydd y graddiant ar draws y dref a'r ffaith fod Tai-bach wedi'i leoli o 
fewn basn. Os bydd llifogydd yn digwydd, mae torri cyrsiau dŵr i fyny’r afon yn berygl. 

 
2.5   Dull gweithredu Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer ymgysylltu cymunedol 
 
Nod y gwaith ymgysylltu 
Yn ôl y gwaith a wnaed gan Adolygiad Ymgysylltu Cymunedol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru 
(Twigger-Ross ac eraill, 2016), mae nifer o nodau trosfwaol ar gyfer gwaith ymgysylltu cymunedol 
Cyfoeth Naturiol Cymru: 

• Cynyddu ymwybyddiaeth o lifogydd o fewn cymunedau 

Lleoliad Afonydd a môr Dŵr arwyneb 

Tai-bach 
 

 

 

 

  

Perygl llifogydd cronfa ddŵr 

 



 
 

Datblygu cynllun llifogydd cymunedol annibynnol8 •   

• Cynyddu'r nifer sy'n tanysgrifio i wasanaeth rhybuddio am lifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru  

Cadarnhawyd yr amcanion hyn yn ystod cyfweliadau gyda staff Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer y 
prosiect hwn. Cyflwynwyd codi ymwybyddiaeth fel nod allweddol gan holl gyfweleion Cyfoeth Naturiol 
Cymru, oherwydd bod cymunedau’n gyndyn o dderbyn bod rheoli perygl llifogydd yn gyfrifoldeb 
iddynt ac nid yn rôl i'r llywodraeth. Felly, gall codi ymwybyddiaeth helpu dangos yr angen i gymunedau 
gymryd perchenogaeth dros reoli perygl llifogydd eu hunain. Dwy wedd ar y nod o godi 
ymwybyddiaeth yw: 1) gwneud pobl yn ymwybodol o'u perygl llifogydd a'u hannog i fod yn fwy parod 
(er enghraifft, drwy danysgrifio i rybuddion am lifogydd), a 2) gwneud pobl yn ymwybodol o'u 
cyfrifoldeb eu hun ar gyfer diogelu eu hunain, gan bwysleisio'r angen i gymunedau ysgwyddo 
cyfrifoldeb. 

Ystyriwyd bod presenoldeb ffisegol Cyfoeth Naturiol Cymru wrth gyflawni cyfrifoldebau statudol (e.e. 
cynnal amddiffynfeydd llifogydd ffisegol megis waliau lliniaru llifogydd) gan ddau o gyfweleion o bosibl 
yn niweidiol i ymgysylltu cymunedol. Mae hyn oherwydd i) gallai annog cymunedau i feio Cyfoeth 
Naturiol Cymru am lifogydd blaenorol os ydynt yn cael eu gweld fel pe baent yn gyfrifol am ddiogelu'r 
gymuned rhag llifogydd, a ii) mae'n cuddio'r perygl gweddilliol o lifogydd (oherwydd nad yw'r mesurau 
amddiffyn rhag llifogydd ffisegol eu hunain yn gwrthsefyll llifogydd 100%). Er nad oedd rhai o'r 
cyfweleion yn rhan o dîm gwaith cynnal a chadw Cyfoeth Naturiol Cymru, mae cyfrifoldeb statudol y 
sefydliad yn cynnwys cynnal amddiffynfeydd llifogydd, megis y system amddiffyn lanwol ym 
Mhorthmadog, sy'n cael peth effaith yn Nhremadog.  

Ffyrdd o gysylltu â chymunedau lleol 
Ar gyfer un cyfwelai, gwelir bod cynghorau cymuned a thref yn llwybr ffafriol i ymgysylltu cymunedol, 
am y rhesymau canlynol: maent yn sefydledig, mae ganddynt ddiddordeb a chyfrifoldeb dros faterion 
cymunedol, maent yn gallu casglu gwybodaeth, maent yn gallu rhwydweithio gyda'r gymuned, ac yn 
aml bydd aelodau yn cynnig eu hunain fel wardeniaid llifogydd gwirfoddol. Roedd y cyfwelai hefyd yn 
teimlo bod yr ymgysylltu yn fwy tebygol o lwyddo gan fod y cyngor cymuned yn cael ei weld fel llais 
lleol, gan ddod o'r gymuned ei hun, tra bo Cyfoeth Naturiol Cymru o dro i dro yn cael ei weld fel corff 
allanol i'r gymuned.  

Fodd bynnag, roedd cyfwelai arall yn teimlo bod problemau cynaliadwyedd gyda dull gweithredu drwy 
gynghorau cymuned, gan fod yr aelodau fel arfer o genhedlaeth hŷn, felly os oes aelodau cymunedol 
yn dewis camu i'r naill ochr, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn colli rhwydweithiau cymdeithasol 
cymunedol. Problem bosib arall yw nad yw aelodau cyngor cymunedol yn cydnabod yr angen am 
ymgysylltu ynglŷn â llifogydd os nad ydynt yn byw yn lleol ac nid ydynt wedi profi llifogydd eu hunain.  

Dull gweithredu Cyfoeth Naturiol Cymru tuag at gynlluniau llifogydd cymunedol 
Fel yr archwiliwyd yn Adolygiad Ymgysylltu Cymunedol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru, roedd y 
cynlluniau llifogydd yn cael eu hystyried gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru fel dogfennau 'byw' sy'n 
helpu i ffurfioli rhwydweithiau, perthnasau a chamau gweithredu a fydd yn cael eu cyflawni pe bai 
llifogydd yn digwydd, gyda'r amcan yn y pen draw o godi ymwybyddiaeth a newid ymddygiadau mewn 
perthynas â pherygl llifogydd. 

Nid oes unrhyw gynllun llifogydd cymunedol sy'n bodoli eisoes yn lleoliadau cynlluniau peilot gogledd 
Cymru a de-ddwyrain Cymru (Tremadog a'r Gelli, yn y drefn honno). Roedd cynllun llifogydd 
cymunedol wedi'i ddatblygu yn Nhai-bach yn ne-orllewin Cymru, ond roedd ar raddfa fach yn 

                                                            
8 Datgelodd y cyfweliadau fod Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyfeirio at 'Gynlluniau Llifogydd Cymunedol' yn hytrach na 'Chynlluniau 
Gweithredu Llifogydd' fel y disgrifir gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol. Mae cynlluniau llifogydd a ddatblygwyd gan Cyfoeth Naturiol 
Cymru fel arfer ar ffurf cynlluniau digwyddiadau i reoli ymateb y gymuned i lifogydd.  



 
 

cwmpasu wyth eiddo preswyl. Roedd y rheswm dros lwyddiant o ran datblygu cynlluniau llifogydd 
cymunedol yn cael ei gyflwyno fel canlyniad unigolion yn ymgysylltu ac yn barod i weithredu ar ran 
eraill yn eu cymuned.  

‘Mae sefydlu'r grŵp hwnnw lle maent eisiau gwneud gwahaniaeth wir yn gwthio hynny. Heb gymorth 
cymunedol, does dim llawer allwch chi wneud mewn gwirionedd.’ 

Fodd bynnag teimlwyd bod hyn yn gofyn llawer gan bobl leol: 

‘[Mae'n] gofyn llawer i ddisgwyl i'r gymuned ysgwyddo hynny. Mae cymryd yn ganiataol fod pobl eisiau 
helpu yn rhagdybiaeth ddwl.’ 

Ar gyfer un cyfwelai, gwelwyd cynlluniau llifogydd cymunedol fel pwynt cyswllt ar gyfer cyfathrebu 
dwyffordd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a'r gymuned leol. Mae hyn yn adlewyrchu dull gweithredu 
ymgysylltu cymunedol y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, sy'n pwysleisio perthnasau a dealltwriaeth 
rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a'r gymuned leol. Teimlwyd bod hyn yn ased mewn enghreifftiau o 
lifogydd yn y dyfodol, o ran datblygu data llifogydd yn y dyfodol yn hytrach na dibynnu ar adroddiadau 
newyddion neu adroddiadau ail-law, ac er mwyn mynd i'r afael â gwaith cynnal a chadw perygl 
llifogydd blynyddol yn y dyfodol. Felly, roedd gwerth cynllun llifogydd cymunedol, ar wahân i reoli 
perygl llifogydd, yn cael ei gyflwyno gan y cyfwelai fel rhywbeth a oedd yn galluogi cyfathrebu a deialog 
ar gyfer y dyfodol.  

At hynny, roedd yr holl gyfweleion yn teimlo nad yw cynlluniau llifogydd cymunedol yn ddiben ynddo'i 
hun i ymgysylltu cymunedol, gan nad yw bodolaeth cynllun o reidrwydd yn arwain at newid mewn 
gwydnwch cymunedol. Yn hytrach, mae cynlluniau llifogydd cymunedol yn ffordd o feithrin gwydnwch 
cymunedol, sef nod gwaith ymgysylltu cymunedol yn y pen draw. Mae hyn yn gyson â dulliau 
gweithredu ac egwyddorion ymgysylltu'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol. Ar gyfer un cyfwelai, roedd 
llwyddiant unrhyw gynlluniau llifogydd cymunedol yn eu rhanbarth Cyfoeth Naturiol Cymru y tu hwnt 
i leoliad y cynllun peilot wedi cael ei arddangos lle roeddent wedi cael eu profi yn ystod digwyddiadau 
llifogydd yn y gorffennol. Ar gyfer cyfwelai arall, pwysleisiwyd bod derbyn y wybodaeth a bod yn 
ymwybodol o berygl llifogydd yn rhan annatod o adeiladu gwydnwch, ochr yn ochr ag unrhyw gynllun 
llifogydd cymunedol. 

Newid mewn dull gweithredu 
Mae Ffigur 2 yn dangos siart llif wedi'i symleiddio o broses  ymgysylltu cymunedol Cyfoeth Naturiol 
Cymru, yn unol â disgrifiad Adolygiad Ymgysylltu Cymunedol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru 
(Twigger-Ross ac eraill, 2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ffigur 2. Dull gweithredu ymgysylltu Cyfoeth Naturiol Cymru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigur 2. Siart llif wedi'i symleiddio o broses ymgysylltu cymunedol nodweddiadol Cyfoeth Naturiol Cymru fel y'i 
disgrifiwyd yn Adolygiad Ymgysylltu Cymunedol Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru (Twigger-Ross ac eraill, 2016). 
Sylwer - nid yw'r diagram hwn yn gynhwysfawr.  

Ni wnaeth cyfweleion Cyfoeth Naturiol Cymru grybwyll gweithio mewn partneriaeth y tu hwnt i 
fynychu cyfarfodydd gyda’r heddlu lleol, neu fynd at gynghorau cymuned neu'r awdurdod lleol. 
Gwelwyd bod llwybr Cyfoeth Naturiol Cymru i ymgysylltu cymunedol o fewn pob isranbarth ychydig 
yn wahanol i broses Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru fel y gwelir yn Ffigur 2 uchod: 

• Dull gweithredu gogledd Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru: Cysylltu â chynghorau tref a 
chymuned (i fesur diddordeb cymunedol) 

• Dull gweithredu nodweddiadol de-ddwyrain Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru: Cysylltu â'r 
gymuned leol drwy guro ar ddrysau (i fesur diddordeb cymunedol a dealltwriaeth o berygl 
llifogydd) 

 

O Adolygiad Ymgysylltu 
Cymunedol Ymwybyddiaeth 

  

Cysylltu ag awdurdodau lleol 
a sefydliadau eraill  

Cynnal gweithgareddau i godi 
ymwybyddiaeth (sesiynau 
galw heibio, taflenni, 
digwyddiadau) 

Annog pobl i wirfoddoli i fod 
yn arweinwyr cynllun 
llifogydd 

Cyfoeth Naturiol Cymru i 
weithio gydag arweinwyr 
cynllun llifogydd i ddatblygu 
cynlluniau rheoli perygl 
llifogydd 



 
 

• Dull gweithredu nodweddiadol de-orllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru: Cysylltu ag 
awdurdodau lleol (i fesur diddordeb cymunedol) 

Thema ar draws y cyfweliadau gyda staff Cyfoeth Naturiol Cymru yw bod cyllid, adnoddau a 
llywodraethu ar gyfer rheoli perygl llifogydd yn gyfnewidiol iawn. Er enghraifft, pan oedd Cyfoeth 
Naturiol Cymru ynghynt yn rhan o Asiantaeth yr Amgylchedd, roedd ymgyrch llifogydd genedlaethol 
flynyddol lle y cysylltwyd ag eiddo a oedd mewn perygl o lifogydd. Ar ôl gwahanu Cyfoeth Naturiol 
Cymru oddi wrth Asiantaeth yr Amgylchedd, daeth yr ymgyrch flynyddol hon i ben. Siaradodd y 
cyfweleion am gael llai o adnoddau ar gael ar gyfer eu gwaith ymgysylltu o ganlyniad i newidiadau i 
gyllidebau'r sector cyhoeddus. Awgrymodd un cyfwelai fod y dull ymgysylltu a ddefnyddiwyd wedi'i 
brofi ac y canfuwyd ei fod yn gweithio'n gymharol dda, felly prin oedd y cymhelliant i'w newid, yn 
arbennig yng nghyd-destun adnoddau cyfyngedig. 

Mae dull gweithredu Cyfoeth Naturiol Cymru o ran ymgysylltu cymunedol ymhob ardal wedi esblygu 
mewn ymateb i brofiad o'r gorffennol. Yng ngogledd Cymru, mae'r dull gweithredu o gysylltu â 
chynghorau cymuned fel ffordd i mewn i ymgysylltu cymunedol wedi'i gadw, gan ei fod wedi 
gweithio'n dda yn y gorffennol.  Mewn cymhariaeth, mae rhanbarth y de-orllewin wedi ymatal rhag 
defnyddio'r dull gweithredu o gysylltu â chynghorau cymuned dair neu bedair blynedd yn ôl. Bellach 
mae'n arferol cysylltu â'r gymuned yn uniongyrchol drwy ddulliau gweithredu fel curo ar ddrysau, 
oherwydd o brofiad mae hyn yn arwain at fwy o lwyddiant ymgysylltu.   Mae'n ddiddorol deall yr hyn 
a ystyriwyd yn llwyddiant o safbwynt staff Cyfoeth Naturiol Cymru. Gwnaeth y cyfweliadau ddatgelu 
nad oes unrhyw ddangosyddion neu ddiffiniad ffurfiol o'r hyn sy'n cael ei gyfrif fel ymgysylltu 
'aflwyddiannus'. Gwelir bod ymgysylltu llwyddiannus yn rhannol yn cyrraedd cynifer o aelodau o'r 
gymuned ag y bo'n bosibl, fel yr adlewyrchir yn nhargedau adrodd blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Heterogenedd y dull gweithredu o fewn pob isranbarth Cyfoeth Naturiol Cymru 
Fel y disgrifiwyd yn yr Adolygiad Ymgysylltu Cymunedol, mae dulliau ymgysylltu yn amrywio'n fawr 
gan ddibynnu ar y cyd-destun lleol, ac roedd hyn yn amlwg yn y cyfweliadau. Ac felly tra bo diben yr 
ymgysylltu cychwynnol (cynyddu ymwybyddiaeth o berygl llifogydd a mesur diddordeb cymunedol) yr 
un peth ar draws y rhanbarthau, mae'r dewis o bwy yr eir atynt ar y cychwyn yn wahanol. Gallai hyn 
adlewyrchu'r ffaith mai dewis y llwybr i ymgysylltu cymunedol yw'r agwedd fwyaf penodol o ran cyd-
destun ar gyfer y dull gweithredu cyffredinol. Er enghraifft, roedd un cyfwelai yn teimlo y gall 
cymunedau yn y de fod yn fwy amrywiol na chymunedau yn y gogledd:  

‘Mae ymgysylltu yn ne Cymru wedi bod yn fwy amrywiol oherwydd ei fod yn fwy heterogenaidd o ran 
bod cymunedau o fewn cymunedau i lawr yna - er enghraifft, grwpiau ethnig gwahanol - tra nad oes 
gennym hynny i'r un graddau i fyny fan hyn.’ 

Yn is-ranbarth y gogledd, roedd arfer bod ffocws ar fynd at gymunedau drwy guro ar ddrysau, a 
chafodd hynny ei drio ym Mhorthmadog (cynllun peilot y gogledd) yn 2011, ond mae'r dull gweithredu 
hwn wedi newid ers hynny i ddull gweithredu sy'n fwy seiliedig ar y gymuned drwy fynd drwy 
gynghorau tref a chymuned. Mewn gwrthgyferbyniad llwyr, roedd rhanbarth y de-orllewin yn disgrifio 
atal eu dull gweithredu o gysylltu â chynghorau cymuned i guro ar ddrysau a chysylltu â chymunedau 
yn uniongyrchol yn lle hynny. Tra bo cyfwelai'r gogledd wedi datgelu bod curo'r drysau wedi cyflawni 
llai o ymgysylltiad na chysylltu â chymunedau cymuned, gwnaeth cyfwelai'r de-orllewin ddatgelu i'r 
gwrthwyneb. Gwnaeth cyfwelai'r de-orllewin hefyd grybwyll bod staff Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael 
cymunedau lleol yn dod atynt eu hunain o dro i dro.  Gwnaeth y cyfwelai ar gyfer rhanbarth y de-
ddwyrain ddisgrifio'r llwybr cychwynnol i gymunedau fel drwy awdurdodau lleol, yn hytrach na 
chynghorau tref a chymuned. 

Gwnaeth yr holl gyfweliadau ddatgelu bod yr ardaloedd wedi cael anhawster ymhob lleoliad cynllun 
peilot o ran ymgysylltu â'r gymuned leol. Yn y Gelli (cynllun peilot y de-ddwyrain), prin iawn oedd y 



 
 

diddordeb cymunedol pan aeth Cyfoeth Naturiol Cymru atynt yn 2012, gydag un neu ddau o bobl yn 
mynychu cyfarfodydd a sesiynau galw heibio. Roedd ymgysylltu blaenorol yn Nhai-bach yn gymysg, 
gydag ymgysylltu llwyddiannus a chynllun llifogydd cymunedol ar raddfa fach wedi'i ddatblygu mewn 
un lle, tra na chafwyd unrhyw hwyl ar ymgysylltu ychydig strydoedd i ffwrdd. Ar gyfer Tremadog, bu 
ceisiadau blaenorol i sefydlu grŵp gweithredu llifogydd, ond nid oedd y rhain wedi dwyn ffrwyth. 
Gwnaeth yr holl gyfweleion bwysleisio bod y dull gweithredu, a'i lwyddiant, yn wahanol ar ôl llifogydd, 
lle y bo lefel uwch o ddiddordeb cymunedol. 

Gobeithion ar gyfer y cynllun peilot - rhesymeg yr astudiaethau peilot 
Roedd cyfweleion Cyfoeth Naturiol Cymru yn deall y canlynol fel y rhesymeg ar gyfer y cynlluniau 
peilot: 

• Profi proses ymgysylltu mewn ardaloedd perygl canolig a allai gynnig gwersi ar gyfer dulliau 
ymgysylltu cymunedol yn y dyfodol. 

• Ymgysylltu mewn ardal lle y ceisiwyd gwneud gwaith ymgysylltu blaenorol (roedd ei nod yn 
amrywio yn ôl ardal; er enghraifft, sefydlu grŵp wardeniaid llifogydd, neu annog mwy o 
breswylwyr i danysgrifio i wasanaeth rhybuddio am lifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru) ond ni 
fu'n hollol lwyddiannus. 

Gwnaeth cyfweliadau ddatgelu nad oes gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru ddangosyddion ffurfiol ar 
gyfer yr hyn sy'n cael ei ystyried fel ymgysylltu 'llwyddiannus', ond mae ganddynt dargedau adrodd 
blwyddyn ariannol o ran y nifer o unigolion yr ymgysylltwyd â nhw yn ystod y flwyddyn. 

 

Roedd disgwyliadau cyfweleion Cyfoeth Naturiol Cymru o'r cynlluniau peilot fel a ganlyn:  

• Dysgu o ddull gwahanol o weithio, oddi wrth sefydliad annibynnol, allanol. Gwnaeth y 
cyfweleion fynegi y byddent yn hoffi gweld dull newydd o ymgysylltu y gallent roi cynnig arno 
yn eu gwaith eu hunain. 

• Cyflawni gwell ymgysylltiad a chynyddu gwydnwch ac ymwybyddiaeth yn gyffredinol yn y 
lleoliadau peilot. Roedd y cyfweleion yn teimlo, pa bynnag mor bell y mae'r ymgysylltu 
cymunedol yn symud yn ei flaen yn y lleoliadau peilot, y byddai'n dangos dull sy'n llwyddiannus 
neu ddim mor llwyddiannus, y gallai Cyfoeth Naturiol Cymru ei ystyried ar gyfer gwaith 
ymgysylltu yn y dyfodol. Ar wahân i arddangos dulliau gwahanol o weithio, roedd y cyfweleion 
yn gobeithio y byddai'r cynlluniau peilot yn symud ymlaen tuag at greu grwpiau gweithredu 
llifogydd a sefydlu sail ar gyfer cynlluniau llifogydd cymunedol. 

 

Roedd dealltwriaeth un cyfwelai o amcanion y cynllun peilot wedi newid wrth i'r prosiect fynd 
rhagddo. Roedd yn ystyried bod y dull ymgysylltu a brofwyd gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn 
debyg i ddull gweithredu Cyfoeth Naturiol Cymru yn yr ardal honno (hynny yw, dechrau'r broses 
ymgysylltu drwy gysylltu â chynghorwyr cymunedol) ac felly nid yw o reidrwydd yn dangos dull 
ymgysylltu gwahanol.    

Heriau'r astudiaethau peilot 
Gwnaeth y cyfweleion gydnabod mai amser oedd y perygl mwyaf o ran atal y cynllun peilot rhag 
bodloni ei amcanion o fewn amserlen o bum mis. Roedd un cyfwelai yn teimlo mai perygl cynllun peilot 
o'r hyd hwnnw oedd efallai na fyddai'r cynllun peilot yn mynd ymhellach na chael cyfarfodydd gyda'r 
cyngor cymuned, gan fod y broses hon yn gallu bod yn eithaf hir. Gwnaeth cyfwelai arall fynegi pryder 



 
 

am ymgysylltu drwy gynghorau tref a chymuned, oherwydd y gallai'r neges am berygl llifogydd a'r 
lleoliad peilot gael ei gwanhau a bod yn aflwyddiannus o ganlyniad i’w cyrhaeddiad cymunedol mawr.  

 

  



 
 

3. Cam Dau o'r gwerthusiad - y broses ymgysylltu 
 

3.1 Cofnod o weithgareddau'r cynllun peilot  
 

Mae'r wybodaeth yn yr adran hon yn dod o ddadansoddiad o gofnodion gweithgareddau a gedwir gan 
staff y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol.  Mae'r cofnodion yn nodi'r mathau o waith a oedd yn cael ei 
wneud gan dîm y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol hyd at ganol mis Ebrill 2018.   

Yn y cofnodion, cafodd y mathau o weithgaredd eu disgrifio gan staff y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol 
(gweithwyr maes a staff swyddfa gefn) ar eu telerau eu hunain.  Cafodd y mathau hyn o weithgaredd 
eu dadansoddi mewn perthynas â methodoleg safonol y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol (gweler Adran 
1.3 yr Adroddiad Prosiect Terfynol).  Gwnaeth hyn arwain at y diffiniad o'r pum prif fath o weithgaredd, 
fel a ganlyn: 

Ymchwilio'r gymuned:  deall yr hanes lleol o ran llifogydd a pherygl llifogydd cyfredol, nodweddion y 
gymuned (nodweddion cymdeithasol ac economaidd, cydlyniad cymunedol ac ati) a pherthnasau gyda 
sefydliadau lleol. 

Cysylltu â phorthorion: cyswllt e-bost, ffôn ac wyneb yn wyneb gydag unigolion a sefydliadau sy'n gallu 
darparu cysylltiadau dibynadwy gyda phobl sydd wedi profi llifogydd.  Mae'r porthorion hyn yn 
wahanol o un lle i'r llall ac mae dod o hyd i'r bobl gywir yn rhan o'r broses. 

Cyswllt cychwynnol gyda'r gymuned: gweithio ar lawr gwlad gyda phobl sydd wedi cael eu heffeithio 
gan lifogydd neu sydd mewn perygl ac ymgysylltu’r tu ôl i'r llenni i adnabod a chysylltu ag unigolion 
allweddol, y rheini gyda phryderon a phobl sy'n arweinwyr posibl.   

Trefnu a rheoli cyfarfodydd cymunedol: mae hyn yn cwmpasu'r broses o ddatblygu grŵp, o'r cyfarfod 
cyntaf o unigolion sydd â diddordeb drwy gyfres o gyfarfodydd i gasglu problemau allweddol a threfnu 
cyfarfod gyda'r sefydliadau rheoli perygl llifogydd perthnasol (cyfarfod amlasiantaeth). 

Gweithio gydag asiantaethau: cysylltu, cyfarfodydd pellach ac archwiliadau safle rhwng y grŵp 
gweithredu llifogydd a'r asiantaethau ac awdurdodau rheoli perygl llifogydd lleol. 

Mae Ffigurau 3-5 yn dangos yr agweddau gwahanol ar ymgysylltu cymunedol ymhob lleoliad peilot, a 
phryd y digwyddant. Mae'n bwysig nodi bod y siartiau Gantt canlynol yn datgelu amserlen y 
gweithgareddau peilot, ond nid ydynt yn cynnwys yr amser a dreuliwyd gan y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol o ran teithio i bob lleoliad peilot (ychydig oriau ar gyfartaledd ar gyfer pob cyfarfod). 
Felly, roedd y broses ymgysylltu yn cynnwys rhai mewnbynnau amser ychwanegol gan y Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol nad ydynt yn cael eu cofnodi gan y siartiau Gantt isod.  

O'r cofnodion gweithgareddau, amcangyfrifir bod dau swyddog prosiect y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol a oedd yn cysylltu'n uniongyrchol â'r cymunedau peilot wedi treulio 188.5 a 317.5 o 
oriau yr un ar y prosiect dros y cyfnod amser. Yn ychwanegol, gwnaeth dau aelod arall o staff y prosiect 
dreulio 32 a 45 o oriau yr un ar gymorth gweinyddol a strategol, yn y drefn honno.  Mae hyn yn rhoi 
cyfanswm o 583 o oriau dros y prosiect cyfan. Mae hyn yn debygol o fod yn amcangyfrif rhy isel, 
oherwydd efallai bod rhai gweithgareddau (megis galwadau ffôn) na chafodd eu cofnodi. 

 

 



 
 

Ffigur 3. Cofnod gweithgareddau ymgysylltu cymunedol y Gelli 
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Ffigur 4. Cofnod gweithgareddau ymgysylltu cymunedol Tremadog 
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Ffigur 5. Cofnod gweithgareddau ymgysylltu cymunedol Tai-bach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ymchwil i’r 
gymuned 

Cysylltu â cheidwaid pyrth Cysylltiad cychwynnol â’r 
gymuned 

Trefnu a chynnal cyfarfodydd cymunedol 

 

G
w

ei
th

ga
re

dd
 Y

m
gy

sy
llt

u 

Amser 



 
 

 
 
3.2 Dadansoddiad o amserlenni ymgysylltu cymunedol 
 

Ymchwilio'r gymuned a chyswllt â'r porthorion: Yn y Gelli a Thremadog, gwnaeth y broses o 
ymchwilio'r gymuned gymryd tua mis a digwyddodd ar yr un pryd â datblygu cysylltiadau gyda 
phorthorion.  Yn achos Tai-bach, roedd yr angen i egluro natur a lefel y perygl llifogydd yn yr ardal ac 
amcanion yr ymgysylltu'n golygu bod gwaith ymgysylltu cymunedol ar gyfer y lleoliad peilot hwn wedi'i 
oedi. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y siart Gantt o ran yr amser estynedig a dreuliwyd yn ymchwilio'r 
gymuned yn Nhai-bach (dros gyfnod o bedwar mis). I gael dadansoddiad pellach ar hyn, gweler Adran 
4.1 (‘Gwerthusiad o’r broses’ - ‘Mewnbynnau’). 

Cysylltu â phorthorion: Roedd y broses ymgysylltu yn Nhremadog yn broses hirach o gysylltu â 
phorthorion (tua dau fis yn fras) na'r Gelli (tua mis yn fras). Roedd hyn yn cael ei briodoli gan 
gyfweleion i'r cynghorwyr (porthorion) yn y Gelli yn bod yn fwy rhagweithiol o ran cefnogi'r cynllun 
peilot o'r cychwyn, tra bo pryder yn Nhremadog a allai'r cynllun peilot godi disgwyliadau. Gellir dod o 
hyd i drafodaeth bellach am hyn yn Adran 4.1 (‘Gwerthusiad o’r broses’ - ‘Mewnbynnau’). 

Cyswllt cychwynnol â'r gymuned:  Mae faint o amser a dreuliwyd ar gyswllt cychwynnol gydag 
aelodau o'r gymuned cyn cynnal y cyfarfod cyntaf yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys y lefel 
o gefnogaeth ragweithiol oddi wrth borthorion a pha un a yw'r gymuned yn gyfarwydd â gweithio 
mewn grwpiau a sefydliadau. Roedd cefnogaeth cynghorwyr lleol yn y Gelli yn golygu bod cyfarfod 
cymunedol wedi'i drefnu yn gyflym iawn, tra bo tîm y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn Nhremadog 
wedi treulio amser yn siarad ag aelodau o'r gymuned yn unigol cyn symud ymlaen at gyfarfod 
cymunedol. Yn Nhai-bach, oherwydd yr oedi o ran diffinio'r sefyllfa perygl llifogydd ac amcanion yr 
ymgysylltu, gwnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol gynnal sesiwn agored i gasglu adborth o'r 
gymuned ar eu straeon eu hunain am berygl llifogydd ac unrhyw bryderon neu ddiddordeb oedd 
ganddynt yn y pwnc hwn. Roedd hwn yn ddigwyddiad anffurfiol ag arddull galw heibio felly roedd yn 
wahanol i gyfarfodydd cymunedol yn y lleoliadau peilot eraill.   

Trefnu a rheoli cyfarfodydd cymunedol:  Roedd pump cyfarfod a gofnodwyd gyda'r grŵp gweithredu 
llifogydd yn y Gelli a thri chyfarfod a gofnodwyd yn Nhremadog.  

Ar gyfer Tai-bach, mae Ffigur 5 yn datgelu bod 'trefnu a rheoli cyfarfodydd cymunedol' yn cael ei 
adrodd fel pe bai’n digwydd cyn 'cyswllt cymunedol â'r gymuned'. Mae'r gronoleg hon oherwydd bod 
y cyfarfodydd cymunedol yn wahanol yn Nhai-bach i'r Gelli a Thremadog. Roedd y cyfarfod cymunedol 
a gynhaliwyd yn Nhai-bach yn ddigwyddiad anffurfiol ag arddull galw heibio, mewn ymateb i daflen a 
ddosbarthwyd gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol. 

Gweithio gydag asiantaethau: Mae tystiolaeth o'r cofnodion gweithgareddau cynllun peilot a'r 
grwpiau ffocws fod cyfarfodydd pellach ac archwiliadau safle rhwng y grŵp gweithredu llifogydd ac 
asiantaethau, awdurdodau a rhanddeiliaid lleol ar waith yn y Gelli a Thremadog.  

Cyfarfodydd grŵp prosiect a llywodraethu prosiect 
Yn ychwanegol at y cofnodion gweithgareddau, darparwyd mewnwelediad i'r prosiect drwy 
delegynadledda rheolaidd gyda rhanddeiliaid prosiect a chydlynu rhwng y tîm gwerthuso a thîm y 



 
 

Fforwm Llifogydd Cenedlaethol. Gwnaeth yr un blaenorol ddarparu gwybodaeth ar weithgareddau'r 
prosiect a'r trefniadau llywodraethu, tra bo'r olaf wedi darparu gwybodaeth ar gyfer y gwerthusiad a 
hefyd wedi caniatáu adborth i'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol oddi wrth y tîm gwerthuso.  

Teimlwyd ei bod hi'n bwysig gwerthuso trefniadau llywodraethu'r prosiect. Mae'r rhain yn bennaf yn 
fwrdd prosiect a grŵp llywio'r prosiect. Mae grŵp llywio'r prosiect yn cynnwys nifer fawr o 
randdeiliaid. Manteision hyn yw bod nifer o randdeiliaid perthnasol yn ymwybodol o’r cynlluniau 
peilot ymgysylltu cymunedol yng Nghymru a’i fod yn cynorthwyo proses prosiect dryloyw. Heriau cael 
grŵp llywio mawr yw ei fod yn llai syml i benderfyniadau prosiect gael eu gwneud.  Nid oedd yn glir 
faint o bŵer a dylanwad a oedd gan y grŵp llywio ac roedd yn rhoi llai o lywio ar y prosiect.   Byddai'r 
grŵp llywio hefyd wedi elwa ar gael cylch gorchwyl cliriach oddi wrth y bwrdd prosiect - er enghraifft, 
ar y meini prawf ar gyfer dethol lleoliadau peilot.  Efallai y byddai hyn wedi helpu i ddatrys yr 
ansicrwydd ynglŷn â pham fod Tai-bach wedi'i ddewis fel cynllun peilot a'r oedi o ganlyniad i hynny yn 
y lleoliad peilot hwn. 

 

4. Cam Tri o'r gwerthusiad - dadansoddiad a chasgliadau  
 

Fel yr amlinellwyd yn y Fframwaith Gwerthuso a gytunwyd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, oherwydd 
amserlen fer y prosiect, mae'r adroddiad gwerthuso hwn yn darparu gwerthusiad o'r broses (i 
benderfynu pa un a yw gweithgareddau'r prosiect wedi'u gweithredu fel y bwriadwyd a pha mor dda 
mae'r broses wedi gweithio) a gwerthusiad o’r canlyniadau neu effeithiolrwydd (i asesu'r cynnydd tuag 
at y canlyniadau neu amcanion canlyniad i'w cyflawni).       

4.1 Gwerthusiad o'r broses 
 

Mae ffocws y gwerthusiad o’r broses ar y ffordd mae'r ymgysylltu cymunedol wedi'i gyflawni ac a fu'r 
gweithredu hwn fel y bwriadwyd.  Mae'n dadansoddi'r graddau y mae'r berthynas achosol rhwng 
mewnbynnau, gweithgareddau ac allbynnau'r prosiect a ddisgrifiwyd yn y model rhesymeg wedi cael 
ei dangos i fodoli yn ymarferol. Hynny yw, y graddau roedd y mewnbynnau cywir wedi'u defnyddio i 
gyflawni'r gweithgareddau a bod y rhain yn eu tro yn arwain at y prosiect yn cynhyrchu'r canlyniadau 
dymunol. Mae Ffigurau 6 a 7 isod yn rhoi manylion theori newid y prosiect hwn. Bydd yr adrannau 
canlynol yn adolygu pob cam o fodel rhesymeg y prosiect hwn, fel yr amlinellwyd yn y camau yn y 
theori newid isod. 

Ffigur 6. Theori newid - mewnbynnau sy'n arwain at weithgareddau sy'n arwain at allbynnau 
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awdurdodau llifogydd 
 

Allbynnau 

Grŵp gweithredu llifogydd 
cymunedol 

Rhestr o faterion llifogydd 
lleol 

Cynllun gweithredu llifogydd 
treigl lleol y cytunwyd arno 

Cyfarfod rhwng y grŵp 
gweithredu llifogydd ac 
asiantaethau rheoli llifogydd 

 

Mewnbynnau 

Model ymgysylltu cymunedol 
y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol a phrofiad y 
staff 

Amser y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol, awdurdodau 
rheoli perygl llifogydd ac 
aelodau o'r gymuned 

 



 
 

 

 
 
 
Ffigur 7. Theori newid - allbynnau sy'n arwain at ganlyniadau ac effeithiau a ragwelwyd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er y gellid disgwyl i effaith hirdymor mwy o wydnwch cymunedol tuag at lifogydd arwain at lesiant 
ehangach a gallu gwell i adfer ar ôl digwyddiadau llifogydd, nid oes digon o dystiolaeth i ddisgrifio'r 
cysylltiadau rhwng gwydnwch i lifogydd a naill ai canlyniadau llesiant neu adfer, a llawer llai i adnabod 
dangosyddion ar gyfer mesur y gallu hwn.  Mae'r rhain yn destunau y gellid eu harchwilio mewn 
ymchwil yn y dyfodol. 

Mewnbynnau 
Mae'r adran hon yn edrych ar ba un a oedd yr holl fewnbynnau a ddangosir yn y model rhesymeg yn 
cael eu defnyddio a sut, a pha un a oedd gofyn am unrhyw fewnbynnau ychwanegol.  

Model ymgysylltu cymunedol y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol a phrofiad y staff  

Gwnaeth y cyfweliadau ar ddiwedd y cynlluniau peilot gyda'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ddatgelu 
bod y fforwm wedi defnyddio ei broses safonol o ymgysylltu yn Nhremadog a'r Gelli, ac ni wnaeth 
hynny newid drwy gydol y broses. Fodd bynnag, roedd gan bob cynllun peilot werthusiad unigryw o'i 
berygl a gallu llifogydd, ac roedd hyn yn llywio sut roedd y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn cynllunio 
ei ymgysylltu ar gyfer y ddau leoliad. Mae staff y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn dod â phrofiad 
sylweddol o ymgysylltu â chymunedau perygl llifogydd, gyda thîm o staff ar lawr gwlad yn ymgysylltu'n 
uniongyrchol â chymunedau a hefyd yn gweithio o bell yn swyddfa'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol i 
gydlynu cyfarfodydd llifogydd a gweinyddu pob cynllun peilot. Roedd hyn yn allweddol i'r cyfathrebu 
rhwng y grŵp gweithredu llifogydd ac awdurdodau ac asiantaethau lleol a phartneriaid perygl llifogydd 
eraill yn y gymuned. Roedd amserlenni byr y cynllun peilot yn golygu bod gwaith dwys iawn ar y 
cynlluniau ymgysylltu peilot, ac roedd hyn yn cyfrannu at y lefel o allbynnau ymgysylltu yr arsylwyd 
arni.  

 
   

  
    

  
   

    
  

     
   

  
 

Canlyniadau 

Y gymuned yn cymryd 
camau gweithredu i reoli 
perygl llifogydd 

Rhwydweithiau a 
pherthnasau cymorth 
cryfach o fewn y gymuned 

Perthnasau cryfach rhwng 
cymunedau ac 
awdurdodau llifogydd 

 

Effaith 

Aelodau o'r gymuned yn 
cael eu grymuso i reoli 
perygl llifogydd 

Cymunedau sy'n gallu 
gwrthsefyll llifogydd yn 
well 

Llai o ddifrod gan lifogydd 

 

Allbynnau 

Grŵp gweithredu llifogydd 
cymunedol 

Rhestr o faterion llifogydd 
lleol 

Cynllun gweithredu 
llifogydd treigl lleol y 
cytunwyd arno 

   
  

 
  

 
  

 



 
 

Yn Nhai-bach, treuliodd y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol y rhan fwyaf o'r cynllun peilot yn gwneud 
gwaith ymchwil er mwyn deall y problemau perygl llifogydd lleol a diben sefydlu grŵp llifogydd, gan 
fod rhanddeiliaid lleol ac aelodau o'r gymuned yn cytuno yn gyffredinol fod mesurau i fynd i'r afael â'r 
perygl llifogydd wedi bod yn llwyddiannus ac nid oedd yn glir beth y gellid ei gyflawni drwy weithredu 
cymunedol.  Nid oedd y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn fodlon dechrau cysylltu â'r gymuned tan 
fod ganddo eglurder ar y pwyntiau hyn er mwyn osgoi creu dryswch a allai leihau ymddiriedaeth yn y 
broses a gwneud gwaith yn y dyfodol yn anos.  Erbyn diwedd y cynllun peilot, roedd gan y Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol ddigon o wybodaeth i allu cynnal digwyddiad lleol o fath gwahanol, er mwyn 
trafod perygl llifogydd lleol a darparu gwybodaeth i bobl am danysgrifio i rybuddion llifogydd. 
Gwnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol fwydo'r wybodaeth yn ôl o'r cyfarfod i Cyfoeth Naturiol 
Cymru, fel y gall Cyfoeth Naturiol Cymru gymryd unrhyw gamau gweithredu pellach sydd eu hangen. 
Ni wnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ystyried ei fod yn briodol ceisio sefydlu grŵp gweithredu 
llifogydd yn Nhai-bach (sef y ffocws yn Nhremadog a'r Gelli).  

Roedd profiad y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol o weithio gyda chymunedau mewn perygl o lifogydd 
a'u sgiliau o ran meithrin ymddiriedaeth yn gyflym a galluogi aelodau o'r gymuned i adnabod 
problemau o bwys iddynt yn sylfaenol i'r llwyddiannau yn y Gelli a Thremadog.  Yn y grwpiau ffocws 
gyda'r cymunedau hyn, gwnaeth y cyfranogwyr siarad am nifer o agweddau ar gymorth y Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol a fu'n bwysig iddyn nhw: 

• Gwnaethant drefnu’r cyfarfodydd 
• Roedd ganddynt gysylltiadau 
• Ni fyddai'r asiantaethau wedi ymateb hebddynt 
• Gwnaethant adeiladu'r gwaith mewn byr o dro 
• Maent wedi bod yn glir a chydlynol 
• Maent yn wybodus 

(Y grŵp ffocws) 

W1 Dwi erioed wedi gwybod â phwy y dylwn i siarad.  Dydych chi byth yn cael ymateb. Dyma'r 
tro cyntaf mewn hanes i ni gael ymateb. Mae'n ymwneud â gwybodaeth y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol o'r sefyllfa, dealltwriaeth o lifogydd a gwybodaeth am bwy y dylid cysylltu â 
nhw.(Y grŵp ffocws) 

 

Yn achos Tai-bach, gwnaeth tîm y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol holi cwestiynau am natur y perygl 
llifogydd ac amcanion ymgysylltu â'r gymuned yn gynnar.  Roedd profiad y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol yn golygu eu bod yn gallu tynnu sylw at wrthddywediadau - er enghraifft, o ran yr hyn 
roedd rhanddeiliaid gwahanol yn ei ddweud am lefel y perygl llifogydd a pha gamau gweithredu 
pellach oedd eu hangen - tan i'r rhain ddechrau cael eu hegluro.  Yn yr achos hwn, roedd rôl y Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol fel hwylusydd annibynnol gyda gwybodaeth arbenigol yn bwysig iawn o ran 
dod o hyd i ddatrysiad gwell. 

Amser y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, awdurdodau rheoli perygl llifogydd ac aelodau o'r gymuned 

Y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol 

Roedd cofnodion y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol o amser a dreuliwyd ar y prosiect yn awgrymu y 
gwnaeth staff, yn ogystal â'r tasgau penodol o ymchwilio'r ardal a'r cyd-destun, cysylltu â sefydliadau 
a phorthorion lleol, a chyfarfod â phreswylwyr lleol, dreulio amser sylweddol ar waith 'swyddfa gefn' 
fel trefnu dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd a threfnu lleoliadau ac ati.  Fel y soniwyd yn y cyfweliadau 
ar ddiwedd y cynlluniau peilot ac fel y gwelwyd yn y cofnodion gweithgareddau, gwnaeth y Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol gyfarfod yn rheolaidd ag aelodau o'r gymuned leol yn Nhremadog a'r Gelli. 



 
 

Roedd y pellter rhwng y lleoliadau peilot yn y gogledd (Tremadog) a'r de (y Gelli a Thai-bach) hefyd yn 
golygu treulio mwy o amser yn teithio rhwng lleoliadau a llai o gyfle i gyfuno gweithgareddau.   

Gwnaeth trafodaethau grwpiau ffocws â'r grwpiau gweithredu llifogydd yn y Gelli a Thremadog 
ddatgelu bod y ddau grŵp yn gadarnhaol iawn am lefel y cymorth a'r sylw a roddwyd gan y Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol i ddatblygu'r grŵp llifogydd, a bod cyfathrebu uniongyrchol yn ased 
gwirioneddol.  Roedd pobl yn y Gelli a Thremadog yn cydnabod nad oeddent wedi disgwyl cael llawer 
o gefnogaeth ymarferol i ddechrau oddi wrth sefydliad allanol fel y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol: 

M2 Y tro cyntaf iddynt ddod, doeddwn i ddim yn disgwyl eu gweld eto. Ond fe wnaethant ddechrau 
cael pethau wedi'u gwneud a gadael i ni wybod amdanynt. 

M5 Roedd cadw mewn cysylltiad â ni yn bwysig iawn.  (Y grŵp ffocws) 

 

Awdurdodau lleol, asiantaethau a rhanddeiliaid partneriaeth perthnasol 

Roedd gan yr awdurdodau lleol y gwnaethom weithio gyda nhw ymhob lleoliad ddylanwad mawr ar y 
broses ymgysylltu.  Mae hwn yn fath ychwanegol o fewnbwn na wnaed yn glir yn y model rhesymeg. 
Roedd y cynghorwyr yn Nhremadog yn ystyried eu hunain fel rhai a oedd yn chwarae llawer mwy o rôl 
'porthor' i'r cynlluniau peilot, tra bo'r cynghorwyr yn y Gelli yn barod i ymgysylltu ymhellach gyda'r 
cynllun peilot, gan gynnig cadeirio'r grŵp gweithredu llifogydd. Yn ogystal, roedd pryder cychwynnol 
gan gynghorwyr Tremadog o effaith ymgysylltu ar gymunedau perygl llifogydd. O'i gymharu, teimlwyd 
bod y cynghorwyr yn cofleidio'r cynllun peilot o'r cychwyn cyntaf. Mae cofnodion gweithgareddau'r 
broses ymgysylltu yn datgelu y bu pedwar cyfarfod yn ystod tair wythnos gyda chynghorwyr lleol yn y 
Gelli, gyda gohebiaeth e-bost wythnosol yn bennaf. Mae hyn yn dangos y rhan y gwnaeth y cynghorwyr 
yn y Gelli ei chwarae yn y broses ymgysylltu.  Teimlai nifer o gyfweleion i’r cynnig ychwanegol, 
rhagweithiol hwn o gymorth gan gynghorwyr yn y Gelli hwyluso'r broses ymgysylltu a gallai 
adlewyrchu pam y cafodd cyfarfodydd gyda'r grŵp gweithredu llifogydd eu sefydlu yn gynharach yn y 
Gelli na Thremadog. Serch hynny, roedd mewnbwn amser sylweddol gan gynghorwyr yn Nhremadog 
hefyd, gyda gohebiaeth e-bost rheolaidd, cyfarfodydd niferus, a chymorth gan gynghorwyr i drefnu 
taith gerdded o gwmpas y gymuned leol i gyfarfod â phreswylwyr. 

Ar ddiwedd y cyfweliadau peilot, gwnaeth staff Cyfoeth Naturiol Cymru grybwyll pryderon am 
gynaliadwyedd y dull ymgysylltu a brofwyd. Gwnaeth mwy o awdurdodau lleol gymryd rhan 
yn y cyfarfodydd amlasiantaeth yn y Gelli a Thremadog nag y byddai wedi cymryd rhan yn y 
cyfarfodydd a drefnwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru fel arfer. Awgrymwyd y gallai hyn fod yn 
gofyn gormod o adnoddau'r awdurdodau lleol, asiantaethau ac awdurdodau perthnasol eraill, 
yn arbennig yng nghyd-destun adnoddau cyfyngedig.  Yma mae'n berthnasol edrych ar 
ganfyddiadau gwerthusiadau'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol o ymgysylltu cymunedol yn 
Lloegr,9 •  lle roedd mwy o amser i edrych ar sut roedd ymgysylltu rhwng grwpiau 
gweithredu llifogydd ac asiantaethau rheoli llifogydd wedi datblygu.  Mae'r dystiolaeth yn 
awgrymu y gall asiantaethau gael eu cymell yn gyffredinol i gymryd rhan yn y cyfarfod 
amlasiantaeth gwreiddiol: mae hyn yn sefydlu math newydd o berthynas ac ymdeimlad o 
bartneriaeth â'r gymuned leol.  Mae asiantaethau'n dueddol o barhau i gymryd rhan pan fod 
camau gweithredu perthnasol iddynt yn y cynllun llifogydd treigl.  Dros amser ac wrth i 
broblemau gael eu datrys, mae rhai asiantaethau yn lleihau eu cyfranogiad.  Felly bydd y galw 
ar adnoddau asiantaethau yn gyffredinol yn lleihau gyda chyfarfodydd amlasiantaeth yn cael 
eu cynnal yn llai aml. 

                                                            
9 Twigger-Ross ac eraill, 2015. 



 
 

 

Gweithgareddau 
Bydd yr adran hon yn edrych ar a gafodd yr holl weithgareddau eu cyflawni fel y'u bwriadwyd ym 
mhob un o'r tair ardal beilot ac, os ddim, pam na ddigwyddodd hynny.   

Yn y Gelli a Thremadog, mae tystiolaeth o ddata gwerthuso amrywiol a gasglwyd fod yr holl 
weithgareddau fel y'u disgrifiwyd yn Ffigur 6 wedi cael eu cwblhau, ac eithrio un (Rhyngweithio â'r 
gymuned ehangach ar broblemau perygl llifogydd). Yn y Gelli, gwnaeth y grŵp gweithredu llifogydd 
lleol gyfarfod pum gwaith (ac eithrio cyfarfod cyhoeddus), ac yn Nhremadog gwnaeth y grŵp gyfarfod 
dair gwaith. Gwnaeth y ddau grŵp ddatblygu cyfres o bwyntiau gweithredu a wnaeth ffurfio'r agenda 
ar gyfer y cyfarfodydd amlasiantaeth cyntaf ar ddiwedd mis Mawrth (yn y Gelli) ac ar ddechrau mis 
Ebrill (yn Nhremadog). Mae arsylwadau a nodiadau cyfweliadau yn dangos bod partneriaid yn yr 
awdurdodau lleol wedi dechrau trefnu teithiau cerdded o amgylch y Gelli a Thremadog, i fynd i'r afael 
â rhai o'r problemau llifogydd y siaradwyd amdanynt yn y cyfarfodydd amlasiantaeth.  

Mewn perthynas â rhyngweithio â'r gymuned ehangach o ran problemau perygl llifogydd, gwnaeth y 
cyfweliadau diwedd y cynllun peilot gyda'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ddatgelu bod y 
gweithgaredd hwn fel arfer yn digwydd llawer yn hwyrach yn y broses ymgysylltu.  Mae rhyngweithio 
â'r gymuned ehangach fel arfer yn digwydd ar ôl i'r grŵp atgyfnerthu ymhellach a sefydlu cyfathrebu 
drwy'r cyfarfod amlasiantaeth i weithio ar y cyd ag asiantaethau i leihau perygl llifogydd cymunedol. 

Gwnaeth y broses ymgysylltu cymunedol yn Nhai-bach arwain at ddau o'r gweithgareddau ymgysylltu 
yn cael eu cyflawni: cyfarfodydd gydag aelodau o'r gymuned i drafod pryderon ynglŷn â llifogydd a 
chefnogi mynegi problemau’n ymwneud â pherygl llifogydd lleol. Dosbarthwyd taflenni a chynhaliwyd 
sesiwn galw heibio a sawl taith gerdded o amgylch y gymuned er mwyn casglu problemau a phryderon 
aelodau o'r gymuned o ran perygl llifogydd. Casglwyd amrywiaeth o safbwyntiau lleol, gan gynnwys 
oddi wrth fusnesau ac aelodau o'r gymuned leol. Ffocws y sesiwn galw heibio oedd trafod perygl 
gweddilliol Tai-bach o ran llifogydd. Mae'r awdurdodau lleol (Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth 
Cymru) yn rheoli amddiffynfeydd llifogydd yn yr ardal ac mae nifer o bobl leol yn teimlo y byddai'r 
rhain yn atal llifogydd yn y dyfodol. 

Safbwyntiau pobl ifanc 
Gwnaeth cyfweliadau ar ddiwedd y cynlluniau peilot gyda'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ddatgelu 
y bu ymdrechion i gynnwys safbwyntiau uniongyrchol pobl ifanc yn y broses ymgysylltu yn y Gelli, drwy 
wahoddiadau i nifer o ysgolion lleol i gyfarfodydd grŵp gweithredu llifogydd a'r cyfarfod 
amlasiantaeth. Roedd derbyniad cadarnhaol i ddechrau, ond ni wnaeth unrhyw ysgol ddewis 
mynychu'r cyfarfodydd. O ystyried amserlenni'r prosiect, roedd yn angenrheidiol i Cyfoeth Naturiol 
Cymru beidio â dilyn hyn ymhellach, gan na fyddai digon o amser i’r ymgysylltu ddatblygu'n broses 
gyfranogol lawn. 

Allbynnau  
Bydd yr adran hon yn archwilio a yw'r allbynnau i gyd wedi'u cyflawni fel y bwriadwyd ac a oes 
ffactorau (galluogwyr neu atalwyr), ar wahân i'r mewnbynnau a'r gweithgareddau, a wnaeth gyfrannu 
at lwyddiant neu ddiffyg llwyddiant o ran cyflawni'r allbynnau.    

Ar gyfer y Gelli a Thremadog, arsylwyd ar yr holl allbynnau fel y'u disgrifiwyd yn Ffigur 7, ar wahân i 
gynllun gweithredu llifogydd treigl y cytunwyd arno. Roedd hi'n amlwg yn y grwpiau ffocws gydag 
aelodau o'r gymuned leol yn y Gelli a Thremadog fod parodrwydd i gyfarfod â'r cyngor lleol a Cyfoeth 
Naturiol Cymru a bod roedd archwiliadau safle o broblemau llifogydd lleol wedi cael eu cynllunio, gan 
ddangos bod y ddau grŵp gweithredu llifogydd yn dechrau gweithio gydag asiantaethau. Yn y Gelli, 
mae cyfarfod amlasiantaeth pellach wedi'i gynllunio i adrodd ar waith a ddechreuwyd i fynd i'r afael â 



 
 

phroblemau llifogydd lleol. Mae hyn yn arwydd fod rhaglen waith i reoli'r perygl llifogydd cymunedol 
yn dechrau cael ei sefydlu. Gweler yr adran ganlynol (‘4.2 Gwerthusiad o'r canlyniadau’) ar gyfer 
gwerthusiad pellach o allbynnau.  

Ffactorau (galluogwyr) 

• Unigolion brwdfrydig: Yn y Gelli, awgrymwyd ar draws sawl cyfweliad mai un galluogwr ar 
gyfer llwyddiant a chydlyniad y grŵp cymunedol oedd y cynghorydd brwdfrydig sy'n cadeirio'r 
grŵp gweithredu llifogydd. Mae'r cynghorwyr newydd eu hethol ac maent wedi dangos 
arwyddion cadarnhaol eu bod wedi ymgysylltu ac eisiau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn 
yr ardal, a ystyriwyd i hwyluso cynnydd y grŵp. 

• Gallu unigol: Datgelodd cyfweliadau ar ddiwedd y cynllun peilot fod gan y grŵp yn Nhremadog 
fwy o allu i reoli'r perygl llifogydd cymunedol o ran bod ganddynt fwy o hyder a phrofiad o 
safbwynt ymgysylltu ag awdurdodau lleol. Gwnaeth cyfweliadau ddatgelu bod grŵp 
gweithredu llifogydd y Gelli yn dangos arwyddion o fod yn llai hyderus o ran sut maent yn 
ymateb i awdurdodau lleol.  

• Argaeledd cyllid ar gyfer rheoli perygl llifogydd: Roedd o fudd i'r cyfarfod amlasiantaeth yn 
Nhremadog a'r cyfathrebu rhwng yr awdurdodau lleol, asiantaethau a'r gymuned fod gwaith 
rheoli perygl llifogydd wedi'i gynllunio ar gyfer yr ardal. Mae hyn yn golygu bod arian ar gael a 
bod asiantaethau eisoes yn edrych ar ffyrdd o reoli perygl llifogydd yn yr ardal ar y cyd ac yn 
gallu creu lle i ystyried safbwyntiau'r gymuned ar reoli perygl llifogydd.   

• Profiad diweddar o lifogydd: Fel y disgwyliwyd ac yr amlinellwyd yn y cyfweliadau gwaelodlin, 
roedd profiad blaenorol o lifogydd yn cynyddu pryder cymunedol am broblemau llifogydd 
lleol. Gwnaeth grwpiau ffocws gyda grwpiau gweithredu llifogydd Tremadog a'r Gelli ddatgelu 
bod nifer o aelodau wedi profi llifogydd, ac effaith emosiynol llifogydd ar breswylwyr ar hyn o 
bryd. Roedd cymuned Tremadog wedi gorlifo yn ddiweddar (o fewn y ddwy flynedd 
ddiwethaf) ac roedd hyn yn dylanwadu ar sut roedd aelodau o'r gymuned yn meddwl ac yn 
teimlo ynglŷn â llifogydd a'u trafodaethau yn y cyfarfod amlasiantaeth. Yn y Gelli, roedd y 
profiad o lifogydd ymhellach yn y gorffennol, er yr arsylwyd bod y gymuned hefyd yn 
ymwybodol iawn o'r broblem. Siaradwyd llawer am brofiad y gymuned o lifogydd sawl degawd 
yn ôl, gyda nifer o gyfranogwyr yn hel atgofion amdano.   

• Rheoleidd-dra cyfarfodydd: Gwnaeth cyfweliadau ar ddiwedd y cynlluniau peilot drafod yr 
amlder roedd y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wedi cyfarfod â phob grŵp llifogydd fel 
galluogwr i gynnal momentwm a chryfhau'r grŵp. Gwnaeth y cyfweleion godi'r cwestiwn 
ynglŷn â sut y bydd dynameg y grŵp yn newid wrth i'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol dynnu 
cymorth yn ôl.  

• Cyfathrebu uniongyrchol â'r gymuned: Roedd un cyfwelai o Cyfoeth Naturiol Cymru yn teimlo 
bod gwerth gwirioneddol o ran canlyniadau ymgysylltu os yw'r dull gweithredu yn 
canolbwyntio ar gyswllt uniongyrchol â'r gymuned leol, yn hytrach na chysylltu â phorthorion 
lleol trwy, er enghraifft, gynghorau tref a chymuned. Roedd hyn yn cael ei adlewyrchu mewn 
trafodaethau grŵp ffocws yn yr un lleoliad peilot, lle roedd y gymuned leol yn teimlo iddynt 
dderbyn mwy o adborth ar broblemau llifogydd lleol drwy'r cynllun peilot ymgysylltu hwn na 
thrwy ddulliau ymgysylltu blaenorol, ac wedi mynegi rhwystredigaeth ynglŷn â cheisiadau 
blaenorol i gysylltu ag awdurdodau lleol ynglŷn â phroblemau llifogydd. Dywedodd un aelod 
o'r grŵp gweithredu llifogydd: ‘Rydym wedi bod yn trafod hyn ar ôl y cyfarfod amlasiantaeth. 
Roeddem i gyd yn teimlo'n fwy cadarnhaol. Roeddwn i'n teimlo y gwrandawyd arnom gan y 
bobl a ddaeth o asiantaethau di-wyneb.’ 



 
 

 

Ffactorau (atalwyr) 

• Amser: O safbwynt y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, faint o amser a oedd ar gael ar gyfer pob 
cynllun peilot oedd thema amlycaf y cyfweliad gwaelodlin yn ogystal â’r un ar ddiwedd y 
cynllun peilot. Myfyriwyd ar hyn hefyd gan gyfweleion Cyfoeth Naturiol Cymru mewn 
cyfweliadau gwaelodlin a diwedd cynllun peilot, felly dyma oedd y thema fwyaf cyffredin wrth 
ystyried y rhwystrau i'r broses ymgysylltu.  

• Arddulliau cyfathrebu: Gwnaeth arsylwi ar y cyfarfod amlasiantaeth a'r grwpiau ffocws gydag 
aelodau o'r gymuned leol ddatgelu bod anghysondeb rhwng yr iaith dechnegol rheoli perygl 
llifogydd a ddefnyddir gan asiantaethau a disgrifiadau mwy emosiynol ac anecdotaidd a 
ddefnyddir gan aelodau o'r gymuned leol. Gwnaeth trafodaethau grwpiau ffocws yn 
Nhremadog a'r Gelli ddatgelu bod y gymuned leol yn dymuno i'w profiad lleol o lifogydd gael 
ei gydnabod. Gall y defnydd gwahanol hwn o iaith a fframio perygl llifogydd greu rhwystr i 
gyfathrebu a dealltwriaeth rhwng y ddau grŵp yn y cyfarfod amlasiantaeth ac roedd yn arwain 
at rwystredigaeth ar gyfer y gymuned leol. Roedd hyn yn fwy cyffredin yng nghyfarfod y Gelli 
na'r cyfarfod yn Nhremadog.  

• Trawma emosiynol / profiad o lifogydd: Roedd y gorffennol yn erbyn y presennol yn thema 
allweddol wrth ddadansoddi'r data gwerthuso, yn arbennig ar gyfer y grwpiau ffocws, am fod 
y mwyafrif o aelodau'r gymuned a oedd yn ymgysylltu yn dal i gael eu heffeithio gan 
ddigwyddiadau llifogydd o'r gorffennol, ac, yn y Gelli, roedd nifer o aelodau'r gymuned yn 
herio perygl llifogydd presennol gyda gwybodaeth a oedd wedi dyddio. O dro i dro yr hyn a 
oedd yn cael ei grybwyll yn y cyfarfod oedd bod yr awdurdodau'n cael eu dwyn i gyfrif am 
gamau gweithredu a wnaed a allai fod wedi gwaethygu perygl llifogydd ddegawdau yn ôl yn y 
Gelli. Ar gyfer Tremadog, gwnaeth trafodaethau grŵp ffocws ddatgelu bod y grŵp yn dal i fod 
yn anfodlon o ran gweithio gydag awdurdodau oherwydd y profiad o ymgysylltu blaenorol. Er 
enghraifft, ystyriai aelodau'r grŵp nad oedd cyfarfod gyda'r cyngor ar ôl llifogydd 2015 wedi 
bod yn ddefnyddiol. Roedd natur ddynamig llifogydd yn y dyfodol hefyd yn bresennol, o ran 
sut y gallai newid hinsawdd waethygu perygl llifogydd.  

• Breuder y grŵp: Gwnaeth cyfweliadau ar ddiwedd y cynlluniau peilot dynnu sylw at elfennau 
o freuder oherwydd cam cynnar datblygu'r grŵp gweithredu llifogydd.  Mae elfen o 
ddibyniaeth ar unigolion brwdfrydig neu wybodus.  Pe bai'r bobl hyn yn chwarae llai o ran, 
gallai hyn gael effaith ar waith y grŵp.   

• Cyni: Roedd pryder am gynaliadwyedd yng nghyd-destun cyni yn amlwg yn y cyfarfodydd 
amlasiantaeth a’r cyfweliadau ar ddiwedd y cynlluniau peilot. Tra bo'r cynlluniau peilot yn 
llwyddiannus o ran annog partneriaid niferus i chwarae rhan a chynnig enillion ymarferol 
posibl ar gyfer awdurdodau lleol o ran annog mwy o ymdeimlad o ymreolaeth gymunedol, 
roedd gan rai rhanddeiliaid bryderon am ofynion yr adnoddau.   

 

4.2 Gwerthusiad o'r canlyniadau 
 

Gwnaeth cyfweliadau ar ddiwedd y cynlluniau peilot gyda'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ddatgelu 
mai nod trosfwaol eu proses ymgysylltu tuag at adeiladu gwydnwch cymunedol yw adeiladu gallu ar 
lefel llawr gwlad (lefel y gymuned leol) i reoli perygl llifogydd. Mae'n amlwg o'r cyfarfod amlasiantaeth 
ac o gyfweliadau fod y broses ymgysylltu wedi cynyddu dealltwriaeth aelodau o gymuned y Gelli a 



 
 

Thremadog o sut i reoli ac adrodd am broblemau llifogydd lleol. Er enghraifft, wrth i gyfarfod 
amlasiantaeth y Gelli fynd drwy'r pwyntiau trafod, daeth i'r amlwg nad oedd aelodau o'r gymuned yn 
ymwybodol o nifer o'r gweithdrefnau adrodd a manylion cyswllt ar gyfer yr awdurdodau perygl 
llifogydd. Trosglwyddwyd yr wybodaeth hon i'r grŵp yn y cyfarfod. Roedd rhai cyfranogwyr o'r 
gymuned yn teimlo eu bod wedi cynyddu eu dealltwriaeth o reoli perygl llifogydd.  Roedd eraill yn 
ystyried eu bod eisoes yn ymwybodol iawn cyn i'r broses ymgysylltu ddechrau.  Nodwyd pwysigrwydd 
aelodau o'r gymuned yn gwybod at bwy i droi am broblemau gwahanol gan un o gyfweleion Cyfoeth 
Naturiol Cymru: ‘Bellach maent mewn sefyllfa i wneud hynny. O'r blaen, pe baent yn sylwi ar broblem 
efallai na fyddent yn adrodd amdano, ond bellach maen nhw'n gwybod nad ydym yno drwy'r amser, 
felly efallai byddant yn adrodd amdano yn fwy aml. Pe bai hynny'n digwydd yn fwy, mae hynny'n beth 
gwych.’ 

Roedd staff Cyfoeth Naturiol Cymru yn teimlo bod y cynlluniau peilot wedi sefydlu grwpiau cymunedol 
priodol sy'n gallu gweithio gydag awdurdodau lleol i reoli perygl llifogydd cymunedol yn annibynnol. 
Nid yw'r canlyniad (grŵp llifogydd cymunedol ymreolaethol) ac effaith (cynnydd o ran gwydnwch 
cymunedol i berygl llifogydd) eto wedi'u cyflawni, ond dangosir arwyddion addawol. Amlinellir yr 
amcanion, camau gweithredu a dangosyddion ar gyfer ymgysylltu cymunedol y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol yn Nhabl 21. 

 

Tabl 21: Amcanion, camau gweithredu a dangosyddion ymgysylltu  
Amcanion 
ymgysylltu 

Camau gweithredu Dangosyddion 

Ffurfio'r grŵp   • Cysylltu ag unigolion i nodi grwpiau cymunedol sy'n bodoli 
eisoes ac unigolion arweiniol • Cysylltu â grwpiau ac unigolion i 
ddeall yr archwaeth am waith perygl llifogydd yn y dyfodol, 
cydberthnasau ac ati • Trafod gydag unigolion sy'n sefydlu grŵp 
llifogydd • Trefnu cyfarfod o bartïon â diddordeb • Caniatáu i'r 
aelodau o'r gymuned ddweud eu dweud / gwrando ar yr hyn sydd 
ganddynt i'w ddweud  • Sicrhau cytundeb ar gyfer gwaith pellach 
gan ddefnyddio grŵp sy'n bodoli eisoes neu drwy ffurfio grŵp 
newydd • Trefnu cyfres o gyfarfodydd i ffurfio/cryfhau grŵp 

Grŵp ar waith 
gyda 
chadeirydd 

Cyfathrebu â'r 
gymuned 
ehangach 

Cefnogi'r grŵp i gasglu gwybodaeth oddi wrth y gymuned 
ehangach ar y canlynol:  • Diddordeb mewn perygl llifogydd • Y 
profiad o lifogydd • Problemau perygl llifogydd • Profiad o weithio 
gyda phartneriaid 

Tystiolaeth o 
ymgysylltu 
cymunedol 
ehangach gan 
y grŵp 

Mynegi 
problemau 
perygl llifogydd   

Ffocysu'r grŵp ar ffordd ymlaen gadarnhaol a chynhyrchiol  
Casglu'r problemau a ddeilliodd o'r gymuned ehangach i 
ddatblygu cynllun gweithredu llifogydd treigl 

Rhestr o 
broblemau a 
gytunwyd gan 
y grŵp 

Deall rolau a 
chyfrifoldebau 
sefydliadau 

Trwy drafodaeth mewn cyfarfodydd, creu dealltwriaeth gyffredin 
o rolau a chyfrifoldebau awdurdodau rheoli risg a sefydliadau 
eraill: yr hyn y gallant / na allant ei wneud 

Sesiwn wedi'i 
chwblhau 
gyda'r grŵp 



 
 

Y gallu i weithio 
gyda 
phartneriaid 

Drwy drafodaeth mewn cyfarfodydd, cytuno ar sut y bydd y grŵp 
yn gweithio gydag awdurdodau rheoli risg a sefydliadau eraill: 
• sefydlu cyfarfod amlasiantaeth - anfon allan dyddiadau dros dro 
er mwy trefnu dyddiad sy'n gyfleus i bawb • anfon allan 
gwahoddiadau gydag agenda a chynllun gweithredu treigl 
• cefnogi'r grŵp drwy ei gyfarfod cyntaf   

Cyfarfod 
amlasiantaeth 

Cyfarfodydd 
amlasiantaeth 

Trefnu a rhoi cymorth i'r grŵp i arwain a chadeirio cyfarfodydd 
amlasiantaeth i weithio drwy'r problemau a nodwyd gan y 
gymuned 

Cyfarfodydd 
amlasiantaeth 

 

Er mwyn sicrhau bod y dangosyddion a ddangosir yn nhrydedd golofn Tabl 21 uchod yn ddigon sensitif 
i sylwi ar newidiadau bach dros amserlen fer y prosiect, mae'r rhain wedi'u rhannu'n gamau i greu 
graddfa neu gontinwwm y gellir mesur cynnydd yn ei erbyn (Tabl 22). Mae'r adran hon yn adolygu'r 
graddau y mae cynlluniau peilot wedi symud yn eu blaenau tuag at amcanion ymgysylltu, drwy edrych 
ar y camau a gymerwyd a'r allbynnau a gyflawnwyd.  Pan fo allbynnau wedi'u hailadrodd ar draws 
amryw amcanion (fel yn achos y grŵp gweithredu llifogydd cymunedol), mae'r rhain ond yn cael eu 
trafod unwaith. 

 

Tabl 22: Addasu dangosyddion y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol i'w defnyddio yn y gwerthusiad 
o’r cynlluniau peilot 
Allwedd 

Gwyrdd - tystiolaeth fod dangosydd hwn y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wedi digwydd.  

Oren - tystiolaeth fod dangosydd hwn y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn dechrau digwydd. 

Dangosyddion 
y Fforwm 
Llifogydd 
Cenedlaethol 

Dangosyddion asesu fesul cam Y Gelli Tremadog 

Grŵp ar waith 
gyda 
chadeirydd 

Craidd o gyfranogwyr yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd     

 Un neu fwy o gyfranogwyr yn cymryd cyfrifoldeb dros dasgau'r 
sefydliad (gosod agenda, cadeirio cyfarfodydd ac ati)  

    

 Grŵp yn rhoi enw i'w hunan    
 Cadeirydd, arweinydd neu gydlynydd cydnabyddedig i'r grŵp     
Tystiolaeth o 
ymgysylltu 
cymunedol 
ehangach gan y 
grŵp 

Y cyfranogwyr yn adrodd ar drafodaethau am destunau 
llifogydd a gwmpaswyd mewn cyfarfodydd gydag aelodau eraill 
o'r gymuned 

  

 Y cyfranogwyr yn dod â phroblemau llifogydd a gasglwyd oddi 
wrth aelodau eraill o'r gymuned i'r cyfarfodydd 

  

 Gweithgareddau ymgysylltu cymunedol a wnaed gan y grŵp 
(curo ar ddrysau, dosbarthu gwybodaeth, cyfranogiad mewn 
digwyddiadau lleol ac ati) 

  



 
 

Rhestr o 
broblemau a 
gytunwyd gan y 
grŵp 

Y grŵp yn trafod problemau llifogydd lleol      

 Y grŵp yn casglu problemau llifogydd a godwyd mewn 
trafodaeth 

    

 Rhestr o broblemau llifogydd lleol y cytunwyd arni gan y grŵp     
Sesiwn wedi'i 
chwblhau 
gyda'r grŵp 

Cyfarfod grŵp llifogydd (mewnol)     

Cyfarfod 
amlasiantaeth 

Y grŵp yn cynllunio a pharatoi agenda ar gyfer cyfarfod 
amlasiantaeth 

    

 Cyfarfod grŵp llifogydd gydag asiantaethau gyda 
chyfrifoldebau dros lifogydd 

    

 Y grŵp a'r asiantaethau llifogydd yn sefydlu mecanwaith 
cysylltu rheolaidd (cyfarfodydd) 

    

Cytuno ar 
raglen waith 

Y grŵp yn datblygu rhestr o gamau gweithredu posibl   

 Y grŵp yn cytuno ar restr o gamau gweithredu wedi'u 
blaenoriaethu 

  

 Mae gan y grŵp llifogydd raglen waith y cytunwyd arni   
Dechrau'r 
rhaglen waith 

Aelodau'r grŵp llifogydd yn cymryd rhan wrth weithredu'r 
rhaglen waith 

  

 

Grŵp ar waith gyda chadeirydd 
Gwnaeth cyfweliadau ac arsylwadau ddatgelu bod gan y Gelli a Thremadog grŵp craidd o unigolion a 
chadeirydd y grŵp. Er y gwelwyd bod grwpiau gweithredu llifogydd y Gelli a Thremadog yn gydlynol, 
nid oedd yr ymdeimlad o hunaniaeth grŵp (dangosyddion fel enw i'r grŵp) eto yn amlwg.  Nid oedd y 
naill grŵp na'r llall yn ymddangos yn awyddus i hyrwyddo ei ddelwedd ei hun - er enghraifft, gyda 
chylchlythyr, logo neu weithgareddau eraill sy'n wynebu allan.  Mae hyn fel pe bai'n adlewyrchu'r 
ymdeimlad o ymostyngiad ynglŷn â'r lefel isel o ddiddordeb mewn actifiaeth gymunedol: 

‘Mae fel pleidleisio: mae llawer o bobl yn dweud "Pam trafferthu pleidleisio?" Os ydym ni'n atal y 
llifogydd rhag digwydd, bydd y gymuned gyfan yn elwa. Mae pobl eraill yn hapus ein bod yn 
gwneud y gwaith drostynt.’ 

‘Rwyf i'n dweud wrth unrhyw un sy'n fodlon gwrando am hyn. Po fwyaf o bobl sy'n dysgu, gorau 
oll. Ond mae llawer o bobl ddim eisiau gwybod.’ 

Mae cyfweliadau gyda'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol a Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal â'r 
grwpiau ffocws, yn datgelu bod y grwpiau yn dal i ddibynnu ar arweinyddiaeth y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol am gymorth a chyfarwyddyd. Mae'n bryder pa mor ymreolaethol fydd y grwpiau pan na 
fydd y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn darparu cymorth rheolaidd ar ôl i'r cynlluniau ymgysylltu 
cymunedol ddod i ben.  

Tystiolaeth o ymgysylltu cymunedol ehangach gan y grŵp 
Fel y trafodwyd eisoes yn Adran 4.1 (‘Gwerthusiad o'r broses’), gwnaeth cyfweliad diwedd y cynllun 
peilot gyda’r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ddatgelu bod ymgysylltu cymunedol ehangach yn 
digwydd yn hwyrach yn y broses, felly byddai y tu hwnt i amserlenni'r prosiect hwn. Gwnaeth grwpiau 
ffocws yn Nhremadog a'r Gelli ddatgelu bod rhai aelodau o’r grŵp yn teimlo bod rhai pobl yn eu 



 
 

cymunedau lleol wedi ymddieithrio rhag problemau llifogydd lleol ac y gallai mwy o ymgysylltu helpu 
i reoli perygl llifogydd ar y cyd (un enghraifft a roddwyd yw'r gwaith corfforol o ddosbarthu bagiau 
tywod o amgylch y gymuned). 

Gwnaeth cyfranogwyr yn y ddau grŵp ffocws gyfeirio at 'ymdeimlad o gymuned', gan awgrymu y 
byddai pobl yn naturiol yn cadw llygad ar y rheini sydd fwyaf agored i niwed, ond roeddent hefyd yn 
cydnabod y gallai newidiadau yn y gymdeithas danseilio hyn: 

‘Dyw bywyd pentref ddim fel yr arferai fod - dyw pobl ddim yn siarad gymaint â'u cymdogion.’ 

‘Mae ymdeimlad o gymuned yma beth bynnag.’Ond mae pobl yn fwy symudol nawr.’ 

Sesiynau a gwblhawyd gyda'r grŵp  
Mae pob un o'r tair astudiaeth beilot wedi cwblhau sesiynau gyda'r gymuned yn trafod problemau a 
phryderon llifogydd lleol. Ar gyfer Tai-bach, nid yw canlyniadau'r ymgysylltu yn symud y tu hwnt i hyn. 
Gwnaeth grŵp o unigolion gyfarfod ar un achlysur gyda'r amcanion cyfyngedig o ddeall profiad a 
phryderon llifogydd pobl, gan ddarparu gwybodaeth am berygl llifogydd i alluogi pobl i danysgrifio ar 
gyfer rhybuddion llifogydd.  Yn y Gelli a Thremadog, gwnaeth y grwpiau gyfarfod ar sawl achlysur a 
gwnaethant benderfynu ffurfio grwpiau llifogydd cymunedol. Mae'r pwyntiau trafod ar gyfer 
cyfarfodydd amlasiantaeth y Gelli a Thremadog yn datgelu bod y ddwy astudiaeth beilot hyn wedi 
symud ymlaen i lunio rhestr o broblemau llifogydd lleol. 

Cyfarfod amlasiantaeth 
Gwnaeth grwpiau llifogydd Tremadog a'r Gelli lunio agenda a rhestr o bwyntiau trafod ar gyfer y 
cyfarfod amlasiantaeth. Dyma oedd y pwynt cychwynnol ar gyfer cyswllt rhwng y gymuned leol a'r 
awdurdodau ac asiantaethau lleol a phartneriaid eraill. Gwnaeth y cyfarfodydd amlasiantaeth helpu'r 
ddau grŵp ddeall anghenion a blaenoriaethau'r asiantaethau yn well, datblygu ymddiriedaeth a 
pherthnasau, a dechrau deialog dreigl fel y gallai'r grŵp gweithredu llifogydd weithio gyda 
phartneriaid i reoli perygl llifogydd cymunedol. Roedd hi'n amlwg o gyfathrebu (negeseuon e-bost a 
chyfweliadau) gyda'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol fod y fforwm wedi darparu llawer o gymorth o 
ran datblygu'r agenda a phwyntiau trafod. Gwnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol y rhan fwyaf o'r 
tasgau logistaidd o ran sefydlu'r cyfarfodydd amlasiantaeth. Cynhaliwyd cyfarfodydd amlasiantaeth 
yn y Gelli a Thremadog, ac arsylwyd (yn uniongyrchol a thrwy gyfweliadau) fod y grwpiau yn dechrau 
sefydlu cyswllt pellach gydag awdurdodau, asiantaethau a rhanddeiliaid lleol. Er enghraifft, dyma oedd 
y pwynt trafod olaf yn y cyfarfod amlasiantaeth, a datgelodd y grwpiau ffocws fod gweithgareddau 
megis archwiliadau lleol gydag awdurdodau lleol ac aelodau'r grŵp llifogydd yn cael eu cynllunio, yn y 
Gelli a Thremadog. 

Cytuno a dechrau ar y rhaglen waith 
Wrth i'r cynlluniau peilot orffen, mae'r ddau grŵp ar y cam o ddatblygu eu rhaglenni gwaith. Gwnaeth 
y grwpiau ffocws yn y ddau leoliad ddatgelu peth pryder am allu'r grŵp i symud y rhaglen waith ymlaen 
ar eu pennau eu hunain. Teimlwyd y pryder hwn yn gryfach yn y Gelli na Thremadog, o ran ansicrwydd 
ynglŷn â'r amser ac ymdrech y bydd yr awdurdodau ac asiantaethau lleol yn eu darparu i reoli perygl 
llifogydd cymunedol, a pha un a fydd yr unigolion cywir yn cael eu hanfon i ymgysylltu â'r gymuned 
leol. 

Roedd hi'n amlwg yn nhrafodaethau'r ddau grŵp ffocws fod amheuaeth yn parhau o ran ymwneud 
asiantaethau ac awdurdodau lleol wrth gefnogi rheoli perygl llifogydd cymunedol. Wrth symud 
ymlaen, dywedodd y ddau grŵp llifogydd y byddai'n well ganddynt gymorth y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol i barhau, i sicrhau 'rhwyd ddiogelwch' ar gyfer cadw'r grŵp llifogydd i fynd. Mae hyn yn 
datgelu nad yw'r grwpiau llifogydd eto'n teimlo'n hollol annibynnol o ran rheoli perygl llifogydd 
cymunedol. 



 
 

 

5.  Casgliadau  
 

5.1 Cyffredinol  
Gwnaeth y cynlluniau peilot ddangos bod y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wedi gallu symud ymlaen 
tuag at sefydlu grwpiau gweithredu llifogydd, gyda grwpiau wedi cael cyfarfod cyntaf gydag 
asiantaethau rheoli perygl llifogydd perthnasol mewn dwy allan o dair cymuned beilot.   

Yn ôl y disgwyl, amser oedd un o'r rhwystrau mwyaf a oedd yn atal cynnydd pellach tuag at ymgysylltu 
cymunedol ar gyfer pob un o'r tri chynllun peilot. Roedd yn cyfyngu ar y gallu i ddatblygu pob cam 
ymgysylltu yn fanwl (er enghraifft, fel arfer mae'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn anfon agendâu 
cyfarfod aml-asiantaeth rhwng pedair a chwe wythnos ymlaen llaw, ond nid oedd hyn yn bosibl 
oherwydd yr amser byr rhwng y cyfarfodydd grŵp llifogydd a'r cyfarfod aml-asiantaeth), ac roedd yn 
cyfyngu ar y gallu i symud ymlaen at gamau pellach, megis ymgysylltu â'r gymuned ehangach, a symud 
ymlaen ymhellach na chasglu problemau llifogydd y gymuned ar gyfer Tai-bach. 

Cafodd yr amser byr a ganiatawyd ar gyfer y cynlluniau peilot ddau brif sgil effaith ar gyfer y 
canlyniadau.  Ar un llaw, roedd yn golygu nad oedd y naill grŵp na'r llall a ffurfiwyd yn ystod y prosiect 
wedi symud ymlaen at y cam lle roeddent yn teimlo y gallent weithio'n ymreolaethol er mwyn symud 
ymlaen â'u rhaglenni gwaith.  Mae hyn yn cynrychioli perygl i gynaliadwyedd hirdymor y grwpiau.  
Roedd y ddau yn teimlo eu bod ar y trywydd cywir o ran bwrw ati gyda'r camau gweithredu 
angenrheidiol, ond roeddent yn dal i ddibynnu i ryw raddau ar y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol i 
strwythuro'r gwaith.  Bydd y profiad ymarferol o symud ymlaen yn y cyfeiriad a ddiffiniwyd fwy na 
thebyg yn rhoi'r hyder sydd ei angen ar aelodau'r grŵp i barhau ond mae peth lefel o ansicrwydd yn 
dal i fodoli. 

Yn gysylltiedig â hyn, mae ail ganlyniad na chafodd ei nodi yn glir ar ddechrau'r cynllun peilot.  Drwy 
wneud cwblhau'r broses o fewn amserlen fer yn ffactor y byddai'r prosiect yn cael ei werthuso arno 
(faint o gynnydd y gellir ei wneud o fewn yr amser sydd ar gael), roedd yn rhaid i'r Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol ddefnyddio fersiwn fwy cyfyngedig o'i broses arferol.  Cafodd hyn ei gydnabod yn y Gelli, 
lle roedd cyfarfod amlasiantaeth wedi'i drefnu pan fyddai tîm y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wedi 
ffafrio parhau i weithio i sefydlu grŵp craidd.  Mae yna berygl y gallai treulio llai o amser ar ddatblygu'r 
grŵp craidd gael sgil effeithiau ar gyfer cynaliadwyedd y grŵp.  

Yn achos Tai-bach, gwnaeth tîm y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wrthod yn gryf yr awgrymiadau y 
dylent barhau gyda chamau'r broses ymgysylltu gymunedol (h.y. dechrau cysylltiadau cymunedol 
cychwynnol) yn sgil absenoldeb eglurder am y problemau llifogydd ar gyfer yr ardal ymhlith yr 
asiantaethau a oedd ynghlwm.  Er bod hyn yn golygu nad oedd modd gwireddu canlyniad y prosiect, 
gellir dadlau y bu mewnbwn yr un mor bwysig, ar ffurf sgyrsiau o fewn a rhwng awdurdodau rheoli 
perygl llifogydd ynglŷn â sefyllfa bresennol perygl llifogydd a blaenoriaethau ar gyfer camau 
gweithredu. 

 

5.2 Casgliadau mewn perthynas â thri chanlyniad bwriadedig y prosiect 
• Er mwyn gwerthuso'r canlyniad hwn, a'r cynnydd tuag at y canlyniad hwn, datblygwyd 

dangosyddion ar gyfer pob un o'r camau yn null gweithredu'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol.  
Mae Tabl 22 yn dangos y camau hynny ynghyd â'r cynnydd a wnaed ar gyfer y Gelli a 
Thremadog ac mae Adran 4.2 yn darparu mwy o fanylion yn erbyn pob un o’r dangosyddion 
hyn.  Yr hyn sy'n glir, fodd bynnag, yw bod cynnydd da wedi'i wneud o ran datblygu gallu o 



 
 

fewn y ddwy gymuned hyn i'w galluogi i gymryd camau gweithredu i reoli eu perygl llifogydd.  
Mae gwaith cyfredol 10 o adolygu grwpiau a sefydlwyd o dan gynllun FRCP (‘Flood Resilience 
Community Pathfinder’) DEFRA wedi canfod bod grwpiau sy'n defnyddio'r dull gweithredu 
hwn yn aml yn symud ymlaen i ddatblygu camau gweithredu wedi'u ffocysu er mwyn rheoli 
eu perygl llifogydd gyda chymorth ac ymrwymiad digonol.  Fodd bynnag, fel y nodwyd yn y 
drafodaeth uchod, amser oedd y broblem fwyaf o fewn y cynllun peilot hwn – gallai cael 
cyfnod llai o amser i ddatblygu perthnasau eu gwneud yn fwy bregus.  

Caiff ei nodi nad yw Tai-bach yn ymddangos ar y tabl hwn.  Mae hyn oherwydd bod natur y cyd-destun 
yn Nhai-bach yn golygu bod dull gweithredu gwahanol wedi'i gymryd, gan dreulio mwy o amser yn 
deall y gymuned, y perygl llifogydd a'r amcanion ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru yn y sefyllfa honno.   

5.2.1 Rhwydweithiau a pherthnasau cymorth cryfach o fewn y gymuned 
Rhoddwyd llai o bwyslais ar yr elfen hon o'r ymgysylltu, fwy na thebyg oherwydd y ffocws ar ffurfio 
grŵp gweithredu llifogydd fel y mecanwaith a fydd yn caniatáu ymgysylltu cymunedol i barhau i'r 
dyfodol.  Roedd peth tystiolaeth o berthnasau newydd yn cael eu meithrin rhwng pobl yn yr ardal leol, 
yn arbennig yn Nhremadog. Efallai y gellid archwilio hyn ar ryw bwynt yn y dyfodol. 

5.2.2 Perthnasau cryfach rhwng y gymuned a'r awdurdodau llifogydd 
Mae cynnal cyfarfodydd amlasiantaeth mewn dwy allan o'r tair cymuned beilot yn gam pwysig iawn o 
ran sefydlu math newydd o berthynas.  Yn y Gelli, dywedodd un cyfranogwr a fu'n rhan o'r grŵp a 
ffurfiwyd ar ôl y llifogydd yn y 1980au fod y perthnasau gyda'r awdurdodau bryd hynny yn 'anhrefnus'.  
Aeth y cyfranogwr hwn yn ei flaen: 

Roedd y cyfarfod amlasiantaeth yn wahanol: aethom ni o gwmpas y bwrdd ac fe wnaethant 
wrando arnom.   

5.3 Casgliadau yn ymwneud â phroses y prosiect 
Mae pob cynllun peilot wedi cynnwys gwneud cynnydd gwahanol tuag at reoli perygl llifogydd 
cymunedol, yn sgil lliaws o ffactorau sy'n unigryw i bob lleoliad. Mae'r rhain yn cynnwys (heb fod yn 
gyfyngedig iddynt) y porthorion y cysylltwyd â nhw yn ystod y broses ymgysylltu, lefel gwariant yr 
awdurdod lleol a oedd ar gael ar gyfer pob lleoliad, natur y digwyddiadau llifogydd blaenorol, cefndir 
cymdeithasol ac economaidd pob cymuned, gallu personol aelodau o'r gymuned, a gallu sefydliadol 
asiantaethau, awdurdodau a rhanddeiliaid lleol eraill.  

Mae ansicrwydd am y berthynas weithio rhwng cymunedau a phartneriaid yn y dyfodol yn parhau, er 
bod y cynnydd wedi helpu i ddatblygu perthnasau a lleihau rhwystredigaeth y gymuned o ran rheoli 
perygl llifogydd lleol.  

Roedd gan y dull gweithredu a ddefnyddiwyd gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol nodweddion 
allweddol a oedd o'u cyfuno yn cyfrannu at gyflawni'r canlyniadau: 

• Staff sy'n wybodus o ran perygl llifogydd ac sy'n gallu helpu cymunedau i dynnu allan 
problemau fel y gallant gael eu cyflwyno i'r asiantaethau perthnasol a dod o hyd i 
ddatrysiadau. 

• Y gallu i feithrin ymddiriedaeth gyda chymunedau, gan ddechrau drwy adnabod 
porthorion perthnasol a ffyrdd o gysylltu â phobl sydd mewn perygl o lifogydd.  Mae hyn 
yn golygu bod pobl yn barod i alw heibio a siarad â nhw, hyd yn oed mewn cymunedau lle 

                                                            
10 Cymrodoriaeth y Ganolfan ar gyfer Gwerthuso Cymhlethdod ar draws y Plethwaith (CECAN) i archwilio 
prosiectau FRCP ddwy flynedd yn ddiweddarach, wedi'i harwain gan Clare Twigger-Ross gyda Paula Orr 
(Collingwood Environmental Planning) a Stacy Sharman (DEFRA). 



 
 

y tybiwyd bod yr ymgysylltu ag awdurdodau am berygl llifogydd wedi bod yn 
aflwyddiannus yn y gorffennol.  Gwnaeth rhai o'r cyfranogwyr yn y grwpiau ffocws yn y 
Gelli a Thremadog siarad am eu 'dicter' tuag at yr awdurdodau llifogydd; dywedodd un 
nad oedd yn gwybod, cyn iddo weithio gyda'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, sut i 
ymwneud â'r asiantaethau llifogydd a’i fod yn gweiddi atynt yn unig. 

• Dull o strwythuro'r problemau sy'n deillio o gyfarfodydd cymunedol yn gyflym i restrau o 
broblemau y gellir eu defnyddio fel 'cynllun gweithredu' tryloyw, sy'n helpu aelodau o'r 
gymuned i nodi pa asiantaethau sy'n gyfrifol am ba broblemau a chofnodi pan fo mesurau 
wedi cael eu cymryd.   

• Cadw pawb – aelodau o'r gymuned a'r asiantaethau a'r sefydliadau perthnasol – wedi'u 
diweddaru o ran y cynnydd fel eu bod yn gwybod beth sy'n digwydd a pha fewnbwn fydd 
angen iddynt ei ddarparu. 

• Y gallu i addasu'r broses i ymateb i sefyllfaoedd sy'n codi o gymunedau a chyd-destunau 
gwahanol, gan osgoi dull gweithredu anhyblyg.  Roedd pob cynllun peilot yn dilyn camau 
model ymgysylltu cymunedol y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, ond roedd y ffordd roedd 
y camau wedi'u cyflawni a faint o amser a dreuliwyd ar bob cam yn amrywio.  Mae hyn yn 
adlewyrchu hyblygrwydd y dull gweithredu a'i allu i ymateb i'r amodau ymhob lleoliad.  Yn 
y Gelli, er enghraifft, gwnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol symud bron ar unwaith i 
drefnu a rhedeg y grŵp cymunedol, yn sgil cymorth a brwdfrydedd y cynghorwyr lleol.  Yn 
Nhremadog, roedd proses llawer yn hwy o gysylltiadau cychwynnol gydag aelodau o'r 
gymuned cyn i'r cyfarfod cymunedol cyntaf gael ei drefnu. 

Mae'r cynlluniau peilot ymgysylltu wedi cynnwys lefel sylweddol o gefnogaeth oddi wrth y Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol, ac mae'r awdurdodau lleol yn annhebygol o feddu ar yr un adnoddau i'w 
hailadrodd. Mae'r gymuned leol wedi croesawu'r cymorth a'r cyswllt uniongyrchol fel rhan o'r broses, 
ac felly mae'n parhau'n ansicr i ba raddau bydd y grwpiau llifogydd yn datblygu'n ymreolaethol yn y 
dyfodol agos.   

5.4 Crynodeb o'r casgliadau 
15. Roedd y cynlluniau peilot yn llwyddiannus o ran gwireddu canlyniadau'r prosiect ac roeddent 

yn dangos gwerth y dull gweithredu, yn arbennig o ran datblygu gallu mewn cymunedau er 
mwyn iddynt gymryd camau gweithredu i reoli eu perygl llifogydd a chryfhau perthnasau 
rhwng cymunedau ac awdurdodau llifogydd. 

16. Roedd y cynlluniau peilot yn dangos sut roedd y dull gweithredu hwn, sy'n wahanol i ddull 
gweithredu Cyfoeth Naturiol Cymru o ran ei ffocws yn bennaf ar broses yn hytrach nag 
allbynnau megis cynlluniau llifogydd cymunedol, yn gweithio yn ymarferol mewn ardaloedd 
lle y bo Cyfoeth Naturiol Cymru wedi'i weld yn anodd ymgysylltu yn flaenorol. 

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

18. Roedd y cynlluniau peilot yn dangos natur hanfodol cael proses annibynnol lle y bo'r rheini 
sy'n gwneud y gwaith ymgysylltu yn: 

a. Hwyluso cysylltiadau personol ag aelodau o'r cymunedau lleol a'r staff o'r 
awdurdodau perthnasol a rhyngddynt 

b. Meddu ar hygrededd o ran eu gwybodaeth am berygl llifogydd ac yn gallu esbonio 
hon o safbwyntiau gwahanol 

c. Ymrwymedig tuag at amcan clir o rymuso cymunedau i ymgysylltu â rheoli perygl 
llifogydd 

d. Meddu ar yr hyder a'r annibyniaeth i holi cwestiynau anodd os oes angen 



 
 

e. Adeiladu gallu o fewn cymunedau i'w galluogi i gymryd camau gweithredu i reoli eu 
perygl llifogydd 
o Dechrau drwy wrando ar gymunedau a'u deall o ran perthnasau pobl/lle/llifogydd 

a gwybod sut i feithrin ymddiriedaeth  
o Meddu ar ddull gweithredu sydd wedi'i strwythuro'n glir, gan alluogi i restrau o 

broblemau o gyfarfodydd cymunedol gael eu defnyddio fel 'cynllun gweithredu' 
tryloyw 

o Dod yn ‘ganolwyr yr ymddiriedir ynddynt’, gan eiriol ar ran cymunedau yn ogystal 
â darparu rôl bontio rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a chymunedau a chadw'r holl 
bartïon wedi'u hysbysu'n rheolaidd  

19. Dangosodd y cynlluniau peilot fod deall perthnasau pobl/lle/llifogydd gwahanol ymhob 
cymuned yn rhagofyniad ar gyfer mynd ati i ymgysylltu yn ystyrlon.   

20. Mae'r cynlluniau peilot yn awgrymu bod dull gweithredu ymgysylltu cymunedol cyfredol 
Cyfoeth Naturiol Cymru o bosibl yn tanseilio ei egwyddorion ei hun o ran arfer da yn sgil 
ffocws ar allbynnau yn hytrach na phroses.  Dangosodd y cynlluniau peilot fod gan broses 
Cyfoeth Naturiol Cymru agweddau sy'n gyffredin â dull gweithredu'r Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol. Fodd bynnag, roedd ymchwil yn y gorffennol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru 
(Twigger-Ross ac eraill, 2016) yn dangos bod y broses yn canolbwyntio'n bennaf ar gael pobl 
i danysgrifio ar gyfer Gwasanaeth Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd a datblygu 
cynlluniau cymunedol, yn hytrach nag adeiladu ar allu a gwybodaeth o berygl llifogydd o 
fewn cymunedau lleol.  Yn rhannol, mae ffocws ar dargedau penodol, e.e. niferoedd a 
danysgrifiodd ar gyfer y Gwasanaeth Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd, yn arwain at 
y pwyslais hwn. 

21. Datgelodd y cynlluniau peilot ddiffyg eglurder posibl mewn mannau o ran amcanion 
strategol dull ymgysylltu Cyfoeth Naturiol Cymru.  Yn benodol, nid oedd yn hollol glir pam 
fod Tai-bach wedi'i ddewis fel safle peilot. 

5.5 Argymhellion 
22. Gallai'r dull gweithredu hwn fod yn ychwanegiad defnyddiol iawn ac ategu dull gweithredu 

cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru o ran ymgysylltu cymunedol.  Yn benodol, byddem yn 
awgrymu, er bod gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru rai o'r nodweddion allweddol y cyfeirir 
atynt uchod, y byddai angen help arnynt oddi wrth eraill y tu allan i'r sefydliad pe bai 
ymddiriedaeth ac annibyniaeth yn agwedd allweddol mewn cymuned benodol.   

23. Byddem yn awgrymu, fel yr ardaloedd peilot, fod y dull gweithredu hwn yn cael ei 
ddefnyddio i ganolbwyntio ar ardaloedd sy'n cael eu nodi gan Cyfoeth Naturiol Cymru fel 
rhai sy'n anodd cysylltu â nhw (a allai fod yn sgil digwyddiadau yn y gorffennol, diffyg cyfalaf 
cymunedol ac ati) ac sydd â phroblem  frys o ran natur y perygl llifogydd (roedd perygl 
llifogydd y safleoedd peilot yn ganolig).  

24. Dylid ystyried yn ofalus datblygu/adolygu amcanion strategol ar gyfer dull ymgysylltu 
Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn gallu deall pryd y gallai'r dull hwn fod yn ddefnyddiol i'w 
weithredu, ac egluro rôl Cyfoeth Naturiol Cymru  mewn gwaith ymgysylltu cymunedol lleol 
yn ymwneud â pherygl llifogydd.   

25. Gallai datblygu offeryn penderfyniadau syml hwyluso ystyried ymgysylltu priodol o ran natur 
y broblem, natur y gymuned ac argaeledd adnoddau. 

26. Dylai Cyfoeth Naturiol Cymru gysylltu ar lefel genedlaethol ac ardal â'r awdurdodau rheoli 
risg perthnasol ynglŷn â rôl ac ymgysylltiad cymunedau mewn rheoli perygl llifogydd, fel bod 
modd cyflawni arbedion maint. 

27. O ystyried bod dealltwriaeth o bobl/lle/proffil llifogydd ardaloedd wedi'i dangos i fod yn 
fewnbwn pwysig i lwyddiant prosesau ymgysylltu, awgrymir yr isod: 



 
 

a. Dylid hysbysu staff rheoli perygl llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â’r 
asesiadau llesiant11 sy’n cwmpasu ardaloedd pob un o’r 19 ardal Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus fel sail ar gyfer eu dealltwriaeth o ardaloedd lleol. Byddai 
hyn yn helpu cydlynu ar draws yr awdurdodau a darparu gwybodaeth gyd-destunol 
werthfawr ar gyfer staff Cyfoeth Naturiol Cymru.  

b. Dylai Cyfoeth Naturiol Cymru mewn partneriaeth ag awdurdodau allweddol eraill 
ystyried sut y gall gasglu gwybodaeth leol am berthnasau pobl/lle/llifogydd mewn 
meysydd ystyriaeth allweddol. Er enghraifft, gallai hyn fod drwy gysylltiad rheolaidd 
â chynrychiolwyr cymunedol allweddol. 

c. Dylai holl brosesau ymgysylltu Cyfoeth Naturiol Cymru ganiatáu ar gyfer cyfnod o 
wrando ar gynrychiolwyr ac aelodau o'r gymuned ynglŷn â phroblemau llifogydd, er 
mwyn galluogi cyflenwi camau gweithredu priodol.  Gallai hyn olygu symud 
adnoddau i ymgysylltu ‘i fyny’r afon’ mwy dwys sydd angen dangosyddion penodol i 
fesur cynnydd.   

28. Er mwyn symud dull gweithredu cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru tuag at fwy o ffocws ar 
broses, awgrymir y canlynol: 

a. Dylai dangosyddion ar gyfer llwyddiant y broses gael eu datblygu ar gyfer dull 
ymgysylltu cymunedol cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru.  Gwnaeth y prosiect 
ddefnyddio dangosyddion i asesu pa agweddau ar broses y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol a gyflawnwyd a gwelwyd bod y rhain yn syml i'w defnyddio ac yn 
ddefnyddiol i staff ymgysylltu'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ac y gellid eu 
haddasu i'w defnyddio gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 

b. Dylid cyflawni gwaith datblygu dangosyddion canlyniad ac effaith ar gyfer gwaith 
ymgysylltu cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru oherwydd ar hyn o bryd mae'n 
ymddangos fel pe bai'r mesurau yn canolbwyntio'n bennaf ar allbynnau, e.e. nifer y 
bobl sydd wedi tanysgrifio i’r Gwasanaeth Uniongyrchol Llinell Rybuddion Llifogydd a 
nifer y cynlluniau llifogydd sydd ar waith. 

c. Cynhelir trafodaeth reolaidd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a phartneriaid 
awdurdod rheoli risg allweddol eraill ar yr hyn sy'n gweithio / ddim yn gweithio 
mewn perthynas ag ymgysylltu cymunedol ar gyfer rheoli perygl llifogydd i greu 
diwylliant o ddysgu o fewn y sefydliad. 
 

 

  

                                                            
11 Mae asesiadau llesiant wedi'u cynnal ar gyfer pob un o'r 19 o ardaloedd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac 
maent yn cwmpasu amrediad eang o destunau o fewn 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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7. Atodiadau 
 
Atodiad A.1 Amserlen cyfweliadau 
 

Manylir isod ar y cwestiynau cyfweliad a ofynnwyd yn ystod cyfweliadau gyda staff Cyfoeth Naturiol 
Cymru, er mwyn adeiladu'r gwaelodlin cymunedol i lywio Cam 1 o'r gwerthusiad prosiect.  

Adran A. Sefydlu gwaelodlin cymunedol 

O'ch safbwynt chi yn gweithio ar lawr gwlad, pa amodau cymdeithasol-economaidd sy'n nodweddu'r 
gymuned hon? 

Presenoldeb/absenoldeb amddifadedd cymdeithasol, e.e. mewn perthynas ag adnoddau 
economaidd, tai, iechyd, addysg; lefel cydlyniad cymunedol; presenoldeb/absenoldeb sefydliadau 
cymunedol ac ati.     

Sut mae [y lle a enwir] yn wahanol i gymunedau eraill sy'n rhan o'ch isranbarth Cyfoeth Naturiol 
Cymru? A oes unrhyw beth sy'n ei wneud yn wahanol i ardaloedd eraill? 

Adran B. Gwaith ymgysylltu cymunedol cyfredol a blaenorol Cyfoeth Naturiol Cymru 

A ydych chi wedi gwneud, neu a ydych chi'n gwneud, unrhyw waith ymgysylltu cymunedol yn y lle hwn 
ar hyn o bryd?  Os felly, pryd y dechreuodd hyn? A ydyw'n parhau? 

Gyda phwy rydych chi'n gweithio ar lefel y gymuned yn [y lle a enwir]?  

Ydych chi'n gweithio mewn partneriaeth â'r rhanddeiliaid/partneriaid lleol eraill o fewn y gymuned 
hon? 

A oes gennych ddull gweithredu safonol ar gyfer ymgysylltu â chymunedau lleol? Os felly, disgrifiwch 
yn fras sut rydych chi'n ymgysylltu.  Os nad oes, beth yw rhai o'r dulliau gweithredu rydych chi wedi'u 
defnyddio i ymgysylltu â chymunedau a beth yw'r ffactorau sy'n dylanwadu ar eich dewis o ddull 
gweithredu? 

Pa ddulliau rydych chi'n eu defnyddio ar gyfer cyfathrebu â'r gymuned leol? (e.e. sesiynau galw heibio, 
taflenni) 

Beth yw prif amcan(ion) y cyfathrebu hwn – e.e. darparu gwybodaeth? casglu safbwyntiau'r gymuned? 

Beth yw'r amcanion rheoli perygl llifogydd ar gyfer y lle hwn? Pa lefel o berygl llifogydd mae'r gymuned 
yn ei hwynebu? A yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried ei fod yn berygl uchel/canolig/isel? 

Beth yw ffynonellau'r perygl llifogydd ar gyfer y gymuned leol? (e.e. glawog/afonol) 

A oes cynllun llifogydd sy'n bodoli eisoes ar gyfer y gymuned hon, ac os felly, beth oedd y broses ar 
gyfer ei baratoi a phwy a fu'n rhan ohono? 

Beth ydych chi'n ei ddeall ynglŷn â gwydnwch cymunedol mewn perthynas â pherygl llifogydd yn y 
gymuned hon? 

Adran C. Gobeithion ar gyfer yr astudiaeth beilot 

Beth ydych chi'n deall yw amcanion yr astudiaeth beilot? 

Beth ydych chi'n credu y bydd y cynllun peilot yn ei gyflawni? 



 
 

Beth ydych chi'n gweld yw'r prif beryglon sy'n atal y cynllun peilot rhag cyflawni ei amcanion? 

Beth yw'r un neu ddau brif beth yr hoffech chi weld yn deillio o'r astudiaeth beilot, o ran eich maes 
gwaith eich hun? 

Sut rydych yn meddwl y gall y cynllun peilot ymgysylltu cymunedol gyfarwyddo eich gwaith? 

 
Atodiad A.2 – Templed taflen gofnodi 
 

CYNLLUNIAU YMGYSYLLTU CYMUNEDOL CYFOETH NATURIOL CYMRU 

COFNOD GWEITHGAREDDAU 

ENW:  HEATHER / DEBBIE / JEAN (tanlinellwch un, os gwelwch yn dda) 

DYDDIAD BETH  PWY DIBEN CANLYNIAD (os o 
gwbl) 

Sylwadau (os 
oes angen) 

 Math o 
weithgaredd: 
cyfarfod, 
ymweliad, 
galwad ffôn ac 
ati 

- Preswylwyr 
unigol: 
rhowch yr 
enw yn unig 
neu 'gweler y 
rhestr 
bresenoldeb', 
os oes un ar 
gael 

- Sefydliad: 
enw'r 
unigolyn ac 
enw'r 
sefydliad 

Prif ddiben 
y cam 
gweithredu 

E.e. lleoliad a 
drefnwyd, 
unigolyn/sefydliad 
wedi cytuno i 
fynychu cyfarfod 
ac ati 

Dylech 
gwblhau’r 
adran hon 
dim ond os 
oes angen 
gwybodaeth 
bellach i 
ddeall y 
cofnod 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

Myfyrio wythnosol ar weithgareddau: 



 
 

Beth sy'n gweithio'n dda a pham? 

 

 

Beth sy'n gweithio llai cystal a pham? 

 

 

 



 
 

Atodiad A.3 – Amserlen cyfweliadau ar gyfer cyfarfod amlasiantaeth 

 

Dyddiad y cyfweliad:  

Amser y cyfweliad:  

Mynychwyr: 
 
Cyflwyniad: Amcan y cyfweliad yw clywed eich myfyrdod ar sut roeddech chi'n teimlo iddo fynd, 
beth a gafodd ei ddweud a sut, ac er mwyn cael mewnwelediad ynglŷn â sut mae'r ddau gyfarfod 
amlasiantaeth yn cyferbynnu. 
 
Nodiadau cyffredinol ar y myfyrdodau: 
 

Cwestiynau penodol oddi wrth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol 

1. Sut roedd dynameg y cyfarfod yn cymharu â'r Gelli? 
Awgrym: a oedd aelodau o'r gymuned a'r awdurdodau yn eistedd ar wahân ac yn cyfathrebu ychydig 
â'i gilydd?  A oedd arwyddion o rwystredigaeth oddi wrth aelodau o'r gymuned o gwbl? 
 

2. Yn y Gelli, gwnes i arsylwi ar grŵp gyda chadeirydd dynamig, brwdfrydig a grŵp craidd o 
unigolion. Pa ffactorau fyddech chi'n dweud sy'n galluogi grŵp Tremadog, o'u cymharu â'r 
rhai ar gyfer grŵp y Gelli? 
- Sut fyddech chi'n cymharu cydlyniad pob grŵp? 
 

3. Yn y Gelli, gwelsom anghysondeb rhwng yr iaith dechnegol a ddefnyddiwyd am lifogydd gan 
yr awdurdodau, ac iaith anecdotaidd, emosiynol a ddefnyddiwyd gan aelodau o'r gymuned – 
a oedd hyn hefyd yn amlwg yn y cyfarfod hwn? 
 

4. Gwybodaeth am y grŵp cymunedol – a oedd y grŵp ‘craidd’ yn bresennol? Beth yw cefndir y 
cadeirydd? Beth yw ei gefndir cymdeithasol-economaidd – rhywedd/oedran? A oedd 
aelodau o'r grŵp a oedd yn fwy llafar nag eraill? A wnaeth pawb siarad? 
 

5. Pa mor gyfranogol oeddech chi'n teimlo roedd yr awdurdodau? Pwy oedd yn bresennol? I ba 
raddau roedd y sawl a oedd wedi mynychu yn gallu ateb y pwyntiau ar y cynllun gweithredu 
llifogydd? 

 
6. Yn y Gelli, roedd thema cyni fel rhwystr i'r awdurdod lleol rhag gwario yn amlwg – a oedd 

hyn hefyd yn amlwg yng nghyfarfod Tremadog? 
 
7. I ba raddau rydych chi'n teimlo bod y camau gweithredu a godwyd yn y cynllun gweithredu 

llifogydd wedi symud yn eu blaenau? Yn y Gelli, roedd llawer o ffocws ar ddarparu'r 
wybodaeth gyswllt briodol i aelodau o'r gymuned ac annog adrodd – a oedd hyn hefyd yn 
amlwg yma? Os nad oedd, beth oedd y prif gategorïau o gamau gweithredu a ddeilliodd o'r 
pwyntiau trafod? 
 

8. A fu hel atgofion o'r llifogydd diweddar yn ystod y trafodaethau, fel y digwyddodd yng 
nghyfarfod y Gelli? 

 

  



 
 

Atodiad A.4 – Amserlen y grŵp ffocws 
 
Amserlen y grŵp ffocws 
 

Cwestiynau ymchwil gwerthuso cyffredinol: 

1. Pa mor bell ac ym mha ffyrdd mae gwydnwch llifogydd cymunedol wedi cynyddu? 
2. Pa mor effeithiol ac ym mha ffyrdd gwnaeth y dull gweithredu cynllun peilot alluogi 

cymunedau i gymryd perchenogaeth a gwella gwydnwch llifogydd cymunedol o fewn 
amserlen fer? 

3. Pa ffactorau sy'n hwyluso neu'n gweithredu fel rhwystrau i ymgysylltu cymunedol? 
 
Amcan y sesiwn:  ‘dal eu canfyddiadau cychwynnol o wydnwch cymunedol gwell’ (Amcan Ymchwil 2 
y prosiect) 
Hyd trafodaeth y grŵp ffocws:  llai nag awr 
Nodyn i Paula:  Datblygwyd y cwestiynau ar ôl ddarllen fframwaith gwerthuso'r prosiect, cynnig y 
prosiect, ac Adroddiad Gwerthuso Terfynol Flood Resilience Community Pathfinder (2015) 
 
Amserlen y grŵp ffocws 
 
Diolch yn fawr am roi o'ch amser i fynychu'r cyfarfod hwn.  Diben y cyfarfod yw gofyn i chi am eich 
adborth ar y gwaith rydych chi wedi bod yn ei wneud gyda'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol. Cafodd y 
prosiect ei ariannu gan Cyfoeth Naturiol Cymru i brofi ffyrdd o gynnwys cymunedau yn y gwaith o 
reoli perygl llifogydd lleol. Heno hoffwn i ddarganfod beth mae'r profiad hwn wedi'i olygu i chi, a 
beth sydd wedi newid, os o gwbl. Bydd yr hyn y byddwch yn ei ddweud yn gyfrinachol: ni fyddwn yn 
adrodd am enwau pobl nac yn eich adnabod mewn unrhyw ffordd. Byddwn yn defnyddio'r 
wybodaeth rydych yn ei darparu i lunio adroddiad ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru. Ydych chi eisiau 
holi unrhyw gwestiynau? 
 
Cyflwyniad (10 munud) 
 

1. Beth wnaeth eich annog i gymryd rhan yn y grŵp gweithredu llifogydd hwn? Awgrymiadau: 
(Dyheadau) Beth roeddech chi'n gobeithio y byddech chi / yr ardal yn ei gael allan ohono? 
(Profiad) Ydych chi wedi cymryd rhan mewn grŵp cymunedol tebyg i hwn o'r blaen?  
(Proses) A wnaeth unrhyw beth ei wneud yn haws neu'n anos i chi gymryd rhan? 

2. I ba raddau y mae'r profiad o fod yn y grŵp hwn wedi cyflawni eich disgwyliadau? A allwch 
chi ddisgrifio unrhyw agweddau cadarnhaol a negyddol?  Beth sydd wedi cyfrannu at yr 
agweddau cadarnhaol?  A'r rhai negyddol?  

3. O ystyried ei fod yn anodd atal llifogydd yn llwyr, a allech chi ddisgrifio sefyllfa ddelfrydol yn 
y dyfodol i mi lle y byddech chi'n gallu dweud, ‘Yn__ rydym yn wydn, rydym yn gwybod sut i 
ddelio â llifogydd’?   Beth yw rôl y grŵp gweithredu llifogydd o ran gwireddu'r sefyllfa 
ddelfrydol hon? [Archwilio agweddau ar wydnwch – a ydyw yn ymwneud â bownsio nôl, 
ymdopi neu ddatblygu mecanweithiau addasu?] 

Adran 1. Dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth well o berygl llifogydd (15 munud) 
 

4. Ym mha ffyrdd, os o gwbl, mae eich dealltwriaeth o berygl llifogydd lleol yn _ wedi newid o 
ganlyniad i gymryd rhan yn y broses hon?  Ac a yw bod yn rhan o'r grŵp wedi newid sut 
rydych chi'n teimlo am lifogydd?   Awgrym: Beth oeddech chi'n ei deimlo o'r blaen, e.e. ofn, 



 
 

dicter, bod yn ddibwer ac ati?  Beth rydych chi'n ei deimlo nawr, e.e. gwybodus, wedi eich 
grymuso, yn gallu ymdopi? 

 
Adran 2. Persbectif cymunedol ar ddatrysiadau (15 munud) 
 

5. Beth rydych chi'n credu y dylai rôl y gymuned fod o ran rheoli perygl llifogydd lleol?  

6. Pa mor bell rydych chi’n meddwl y mae gwaith y grŵp gweithredu llifogydd hyd yn hyn yn 
helpu'r gymuned i reoli perygl llifogydd? 

- Ym mha ffyrdd rydych chi'n teimlo mae’r grŵp gweithredu llifogydd yn datblygu’n fwy 
cydlynol? 

- I ba raddau y mae aelodau o'r grŵp gweithredu llifogydd yn ymgysylltu/chwarae rhan yn fwy 
neu'n llai? Ym mha ffyrdd mae'r grŵp yn ymgysylltu â'r gymuned ehangach? 

- A allwch chi ddisgrifio unrhyw ffyrdd y mae'r broses o weithio fel grŵp wedi effeithio ar 
gysylltiadau o fewn y gymuned i fynd i'r afael â phroblemau llifogydd? 

- Pa mor hyderus ydych chi fod y grŵp gweithredu llifogydd yn gallu rheoli perygl llifogydd 
lleol yn effeithiol neu y bydd yn gallu gwneud hynny?   
 

7. I ba raddau, os o gwbl, y mae'r grŵp gweithredu llifogydd yn cynrychioli neu'n ystyried 
diddordebau a phryderon y gymuned ehangach ynglŷn â llifogydd?  Awgrym: A yw eich grŵp 
wedi edrych ar anghenion neu bryderon pobl sy'n aml yn cael eu gadael allan, fel grwpiau 
bregus / grwpiau cymdeithasol-economaidd llai pwerus / grwpiau anodd eu cyrraedd (e.e. yr 
anabl, pobl hŷn, plant ifanc ac ati)?   Os felly, ym mha ffyrdd? Pa wahaniaeth mae hyn wedi'i 
wneud i'ch gwaith? 
 

Adran 3. Gwaith y grŵp llifogydd (asesu gallu cymunedol/sefydliadol) (15 munud) 
 

8. Pa adnoddau lleol ydych chi'n tynnu oddi arnynt i helpu eich hun i baratoi ac ymateb yn well 
i lifogydd?   

Awgrym: gwybodaeth leol, cysylltiadau a gwybodaeth gymdeithasol, cyllid? O ble y daeth yr 
adnoddau hyn?   
 
9. Sut ydych chi wedi ymgysylltu hyd yn hyn ag awdurdodau neu sefydliadau lleol sydd â 

chyfrifoldebau dros lifogydd?   
Awgrym: cyfathrebu neu ddeialog gydag awdurdodau, mynd ar ragchwiliad o'r ardal gyda 
chynllunwyr brys lleol, y sector gwirfoddol, ymatebwyr lleol neu eraill. 
 
10. I ba raddau mae gwaith y grŵp gweithredu llifogydd wedi newid perthnasau rhwng y 

gymuned a'r awdurdodau sy'n gyfrifol am reoli perygl llifogydd, e.e. y cyngor lleol, Cyfoeth 
Naturiol Cymru neu Ddŵr Cymru? 

11. Pa mor bell fyddech chi'n dweud y mae'r grŵp gweithredu llifogydd yn datblygu hunaniaeth 
o fewn y gymuned leol?  A yw'n dechrau cael ei adnabod gan eraill?   

 
12. Pa rôl, os o gwbl, a wnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ei chwarae o ran sefydlu'r grŵp 

gweithredu llifogydd?  Beth fyddai wedi bod yn wahanol pe na fyddai wedi chwarae rhan?  A 



 
 

allwch chi ddweud os oes pethau am y ffordd roedd yn gweithio sydd wedi effeithio yn 
benodol ar sut y cafodd y grŵp ei ffurfio neu ei ddatblygu? 

 
Adran 4. Dyfodol y grŵp llifogydd (10 munud) 

13. Sut ydych chi'n gweld y grŵp llifogydd lleol yn datblygu yn y dyfodol agos (yn ystod y chwe 
mis/blwyddyn nesaf)?  A oes unrhyw bethau penodol yr hoffech chi ei weld yn cyflawni? 
Ydych chi'n credu y bydd yn datblygu mwy o hunaniaeth – logo/tudalen ar y we ac ati? Ydych 
chi eisiau gwneud hynny? 

 
14. A oes unrhyw beth ychwanegol yr hoffech chi i'r grŵp fynd i'r afael ag ef neu ffocysu arno? 

 

Diolch yn fawr iawn am eich amser a'ch cyfraniadau. 

 

  



 
 

Atodiad A.5 – Amserlen cyfweliadau diwedd y prosiect 
 
Cyfweliad gyda chynrychiolwyr Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer isranbarthau Cyfoeth Naturiol 
Cymru’r De-ddwyrain a'r Gogledd 
 
Hyd y cyfweliad ~ 30 munud 
 
Cyflwyniad 

1. Pa wybodaeth ydych chi wedi'i chael am y cynllun peilot ymgysylltu cymunedol yn y Gelli ers 
ein cyfweliad blaenorol, e.e. gwybodaeth oddi wrth aelodau o'r gymuned, gwybodaeth oddi 
wrth ymweliadau â'r Gelli, gwybodaeth oddi wrth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol oddi 
wrth adroddiadau neu gyswllt uniongyrchol â staff y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, 
cyfranogiad mewn gweithgareddau prosiect, neu ffynonellau gwybodaeth eraill?    

 
Gwybodaeth bellach am ddull gweithredu Cyfoeth Naturiol Cymru 

2. Beth yw gofynion statudol staff Cyfoeth Naturiol Cymru yn yr ardal? 
(Rwyf yn deall bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud gwaith cynnal a chadw, megis cynnal a chadw 
argloddiau/ffosydd) 
 

3. Beth oedd nod ymgysylltu yn yr ardal yn y gorffennol? 
Pan wnaethom ni siarad o'r blaen, gofynnais beth oedd nod ymgysylltu yn y Gelli yn y gorffennol – a 
dwi eisiau gwneud yn siŵr fy mod yn deall yn iawn – pan wnaethom siarad ddiwethaf, gwnaethoch 
chi ddisgrifio'r nodau fel codi ymwybyddiaeth o berygl llifogydd yn yr ardal leol, tanysgrifio pobl i'n 
gwasanaeth rhybuddion llifogydd, a llunio cynllun rheoli perygl llifogydd cymunedol – a yw hynny'n 
gywir? 
 

4. Beth sy'n cael ei ystyried gan Cyfoeth Naturiol Cymru fel proses ymgysylltu 'lwyddiannus' 
neu 'aflwyddiannus'? 

(h.y. a yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio unrhyw ddangosyddion o ran nifer yr aelodau o'r 
gymuned leol y cyrhaeddir atynt?) 
 
Effaith yr astudiaeth beilot 
 

5. A yw eich dealltwriaeth o amcanion yr astudiaeth beilot wedi newid? 
(Siaradwyd am fyfyrio ar y gorffennol yn y cyfweliad gwaelodlin, mai nodau'r cynllun peilot a 
ddealler yw ‘cael cipolwg ar y gymuned yr ydym yn straffaglu i ymgysylltu â hi, a gweld a oes unrhyw 
dechnegau y gallwn ddysgu oddi wrthynt’ – gofynnais a yw'r ddealltwriaeth hon wedi newid) 
 

6. Beth rydych chi'n meddwl y mae'r cynllun peilot wedi'i gyflawni? 
 

7. I ba raddau mae'r cynllun peilot wedi dangos dull gweithredu newydd o ran ymgysylltu? 
 

8. Gan edrych ar rai elfennau penodol o ddull gweithredu penodol y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol: 

a. Pa mor dda ydych chi'n credu y mae'r grŵp gweithredu llifogydd sy'n ymddangos yn 
gweithio?  A oes unrhyw nodweddion neu ffyrdd o weithio sy'n debygol o'i wneud 
yn gynaliadwy?  (Awgrym: bodolaeth cadeirydd, yr aelodau'n adnabod problemau, 
cyfranogiad rheolaidd gan graidd o aelodau, cytuno ar raglen waith…)   

 
b. Beth am nodweddion neu ffyrdd o weithio sy'n ei wneud yn llai cynaliadwy? 

 



 
 

c. Sut mae'r grŵp hwn yn wahanol i'r grwpiau llifogydd mewn cymunedau eraill sydd 
mewn perygl lle mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio? 

 
d. Sut mae'r cynllun gweithredu llifogydd cymunedol yn y Gelli yn wahanol i'r math o 

gynlluniau mewn cymunedau eraill mewn perygl lle mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
gweithio?  (Awgrym: i ba raddau mae'r cynllun gweithredu llifogydd wedi galluogi 
aelodau o'r gymuned i drafod eu pryderon am lifogydd a mynegi problemau perygl 
llifogydd lleol? A oes unrhyw broblemau newydd wedi cael eu nodi neu a oes 
safbwyntiau newydd wedi cael eu datgelu?) 

 
e. Sut rydych yn teimlo mae'r cyfarfod amlasiantaeth wedi symud rheoli perygl 

llifogydd cymunedol yn y Gelli yn ei flaen? Beth yw'r manteision ar gyfer 
awdurdodau rheoli perygl llifogydd o ran cyfranogi mewn cyfarfodydd 
amlasiantaeth?  Ydych chi'n credu y gallai fod unrhyw broblemau? 

 
9. Beth rydych chi wedi'i ddysgu oddi wrth y dull gweithredu a ddefnyddiwyd a fydd yn llywio 

eich gwaith?  Sut y bydd staff Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio'r gwersi a ddysgwyd o'r 
ymgysylltu? 

 
10. I ba raddau mae'r dull gweithredu wedi bod yn llwyddiannus o ran symud ymlaen tuag at 

grŵp gweithredu llifogydd a chynllun llifogydd cymunedol yn y Gelli? 
 

11. I ba raddau y mae'r cynllun peilot wedi gwella gwydnwch cymunedol yn y Gelli? 
 

12. A oedd unrhyw rwystrau a oedd yn atal y cynllun peilot rhag symud ymlaen ymhellach?   Os 
felly, sut rydych yn credu efallai y gellir mynd i'r afael â'r rhain yn y dyfodol?  

 
13. Pa mor gynaliadwy rydych chi'n meddwl yw'r dull gweithredu a brofwyd yng Nghymru?  Beth 

yw'r prif nodweddion sy'n ei wneud yn gynaliadwy / llai cynaliadwy? 
 
 
Cyfweliad gyda chydlynydd ymgysylltu'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol 
 
Adran 1. Gwerthusiad o'r broses 
 

1. A allwch chi ddisgrifio'n fras sut roedd y broses ymgysylltu gymunedol ym mhob cynllun 
peilot yn dilyn neu'n wahanol i ddull gweithredu safonol y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol a 
pham? 

 
- Sut mae eich dealltwriaeth o amcanion a pheryglon ymgysylltu yn Nhai-bach wedi newid 

drwy gydol y broses hon? 
 

2. Ar gyfer pob un o'r astudiaethau peilot, pa ffactorau fyddech chi'n ddweud a oedd yn 
hwyluswyr ar gyfer y broses ymgysylltu? 

Y Gelli: 
Tremadog: 
Tai-bach: 
 

3. Ar gyfer pob un o'r tair astudiaeth beilot, pa ffactorau fyddech chi'n dweud iddynt lesteirio'r 
broses ymgysylltu? 

Y Gelli: 



 
 

Tremadog: 
Tai-bach: 
 

4. Beth oedd y rhan fwyaf heriol a/neu a gymerodd fwyaf o amser o ran y broses ymgysylltu 
ymhob lleoliad peilot? 

Y Gelli: 
Tremadog: 
Tai-bach: 
 

- Er enghraifft, mae cofnod y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol o ymgysylltu yn datgelu i chi 
dreulio dwbl yr amser yn cysylltu â phorthorion yn Nhremadog (dau fis) na'r Gelli (mis). Pa 
ffactorau fyddech chi'n dweud iddynt arwain at y gwahaniaeth hwn? 

 
Pa gynigion ymgysylltu a wnaed i gynnwys safbwyntiau plant a phobl ifanc yn y broses, a beth oedd 
yr ymateb? 
Ar ba gam / ym mha ffyrdd y gallai plant / pobl ifanc gael eu cynnwys yn y dyfodol? 
 
I ba raddau gwnaeth pob grŵp llifogydd ymgysylltu â'r gymuned ehangach? A yw grwpiau llifogydd 
fel arfer yn ymgysylltu â'r gymuned ehangach yn ddiweddarach, pan fyddant wedi'u sefydlu yn fwy? 
A yw'r prinder ymgysylltu yn rhywbeth a wnaeth eich synnu? 
Y Gelli: 
Tremadog: 
Tai-bach: 
 
Adran 2. Gwerthuso'r canlyniadau 

5. I ba raddau rydych chi'n teimlo bod nodau ac amcanion yr ymgysylltu cymunedol wedi cael 
eu bodloni? (Cydlynydd y cyfweliad i gael y model rhesymeg wrth law) 

(Ffocws ar ba newid ddigwyddodd a sut y daethpwyd at hynny, gan edrych ar y dangosyddion 
canolig y gwnaethom eu nodi yn y fframwaith gwerthuso – Tabl 4.) A wnaethoch chi fynd mor bell 
yng nghamau’r broses ymgysylltu ag yr oeddech chi'n ei ddisgwyl?  Pam / pam lai? 
 

6. A yw eich dealltwriaeth o amcanion yr astudiaeth beilot wedi newid? 
 

7. Beth ydych chi'n teimlo oedd prif ganlyniadau'r astudiaethau peilot ymhob un o'r tri lleoliad? 
(Ffocws ar ba newid ddigwyddodd a sut y daethpwyd at hynny) 
Y Gelli: 
Tremadog: 
Tai-bach: 
 

8. Gan edrych yn benodol ar wydnwch cymunedol i lifogydd, ym mha ffyrdd rydych chi'n teimlo 
bod yr astudiaeth beilot wedi a) gwella gwydnwch cymunedol, neu b) gosod llwybr tuag at 
wella gwydnwch cymunedol, ym mhob un o'r tri lleoliad? 

 
9. Gan edrych ymlaen tua'r dyfodol agos, pa ffactorau fyddech chi'n dweud iddynt allu bod yn 

rhwystr i bob grŵp yn dod yn ymreolaethol/cynaliadwy? 
 

10. A oes unrhyw fyfyrdodau eraill yr hoffech chi eu hychwanegu? 
 
 
 
 



 
 

(Cyfweliad byrrach ar broses ymgysylltu Tai-bach, 10 Ebrill) 
 

Awgrymiadau: 

- Beth oedd dynameg y cyfarfod? 
- Pa faterion a drafodwyd? Yn fras, sut mae'r rhain yn cymharu â'r materion a godwyd gan y 

cymunedau yn y Gelli a Thremadog? 
- I ba raddau mae proffil cymdeithasol-economaidd y gymuned a'r bobl a wnaeth gymryd rhan 

yn y cyfarfod yn wahanol neu'n debyg i'r grwpiau yn y Gelli neu Dremadog?   Sut, os o gwbl, 
y gwnaeth hyn effeithio ar eich cyfarfod? 

- Beth oedd dynameg y grŵp? h.y.  A wnaeth pawb siarad?  Pa fath o hwyl a oedd ar y grŵp, 
e.e. roedd ganddynt ddiddordeb, roeddent yn gadarnhaol, roeddent yn bryderus, yn grac ac 
ati?   

- A oedd unrhyw atgofion o lifogydd diweddar yn rhan o'r trafodaethau, fel yr oedd yn amlwg 
yn y Gelli a Thremadog? 

- A wnaethoch chi gael ymdeimlad o'r ffactorau a allai hwyluso ymgysylltu yn y dyfodol? I'r 
gwrthwyneb, a oedd ffactorau a allai fod yn rhwystr i ymgysylltu yn y dyfodol? 

 
  



 
 

Atodiad A.6 – Canlyniadau o gam i gam ar gyfer y cynlluniau peilot, fel yr amlinellwyd yn 
Fframwaith Gwerthuso’r prosiect (t.6, Tabl 3) 
 

Y camau ar gyfer cyflawni canlyniadau ymgysylltu cymunedol 

Canlyniad 
terfynol 

Y gymuned yn cymryd 
camau gweithredu i reoli 
perygl llifogydd 

Rhwydweithiau a 
pherthnasau cymorth 
cryfach o fewn y gymuned 

Perthnasau cryfach 
rhwng y gymuned ac 
awdurdodau llifogydd 

ALLBWN 
TERFYNOL 

Grŵp gweithredu 
llifogydd cymunedol 

Rhestr o broblemau 
llifogydd lleol 

Cynllun gweithredu 
llifogydd treigl y cytunwyd 
arno 

Rhestr o broblemau 
llifogydd lleol 

Grŵp gweithredu 
llifogydd cymunedol 

Cyfarfod rhwng y grŵp 
gweithredu llifogydd ac 
asiantaethau rheoli 
llifogydd 

CAMAU Cynnal cyfarfodydd 
cymunedol 

Grŵp craidd o aelodau o'r 
gymuned yn mynychu'n 
rheolaidd 

Cytuno ar gadeirydd ac yn 
gweithredu 

Y grŵp yn cynllunio a 
rheoli cyfarfodydd  

Y grŵp yn cynllunio a 
chynnal gweithgareddau 

Y grŵp yn datblygu rhestr o 
broblemau llifogydd lleol 

Y grŵp yn rhannu rhestr o 
broblemau llifogydd gyda'r 
gymuned ehangach 

Y grŵp yn cysylltu â grwpiau 
lleol eraill am broblemau 
llifogydd 

Y grŵp yn casglu problemau 
llifogydd a godwyd gan y 
gymuned ehangach 

Y grŵp yn trafod rolau 
asiantaethau llifogydd 

Y grŵp yn paratoi 
cyfarfod ag asiantaethau 
llifogydd 

Y grŵp yn cynnal cyfarfod 
ag asiantaethau llifogydd 

Cydlynu rheolaidd ag 
asiantaethau llifogydd 

 

 

 

  



 
 

Atodiad 2 Cefndiroedd, demograffeg a pherygl llifogydd yr ardaloedd targed 
 

Y Gelli 
 

Mae'r Gelli yn dref fach wedi'i lleoli yng Nghwm Rhondda. Cafodd y dref ei hadeiladu o amgylch y 
diwydiant glo hanesyddol yn yr ardal, a oedd yn cyflogi dros 40,000 o weithwyr ar ei anterth. Ers i'r 
pyllau glo gau, mae diwydiant yn yr ardal wedi dirywio, ac, yn sgil prinder cyfleoedd cyflogaeth yn yr 
ardal, mae'r ddemograffig boblogaeth yn un o gymuned sy'n heneiddio gyda nifer o bobl iau yn symud 
i ffwrdd i ddod o hyd i waith. Mae preswylwyr y Gelli yn byw yn bennaf mewn tai teras bach sydd 
wedi'u hadeiladu ar system grid. Mae Afon Rhondda yn llifo drwy ganol y dref gyda'r rhes gyntaf o dai 
teras wedi'i lleoli o fewn deg metr o ymyl yr afon ar y ddau lan. Ar hyn o bryd, mae'r eiddo yn y Gelli 
wedi'i amddiffyn gan wal amddiffyn rhag llifogydd a adeiladwyd rhwng dechrau a chanol y 1970au. 

Er gwaethaf y wal amddiffyn rhag llifogydd, gwnaeth y dref ddioddef llifogydd sylweddol yn dilyn 
cyfnod hirfaith o law trwm yn ystod cyfnod y Nadolig yn 1979. Gorlifodd y wal ar 26 Rhagfyr 1979, gan 
achosi llifogydd mewn dros 100 o eiddo yn Taff Street, Union Street, Dorothy Street, Shady Road, 
Princess Street, Lloyd Street, Rees Street ac Ystrad Terrace. Roedd dros chwe throedfedd o ddŵr y tu 
mewn i sawl un o'r eiddo hwn a gwnaeth llawer o breswylwyr ddioddef colled sylweddol o ran eiddo 
preifat. Cafodd y colledion hyn eu gwaethygu gan ddiffyg yswiriant cynnwys tŷ ar gyfer nifer o 
breswylwyr, nad oeddent yn gallu fforddio yswiriant ar y pryd. 

Yn ôl y preswylwyr, gwnaed gwaith sylweddol yn dilyn y digwyddiad hwn i leihau perygl llifogydd yn y 
dyfodol. Roedd hyn yn cynnwys codi nifer o bontydd yn yr ardal i atal rhwystrau o falurion a choed a 
gwella'r gwaith cynnal a chadw ar hyd glannau'r afon i atal twf llystyfiant diangen. Fodd bynnag, mae'r 
ardal wedi'i dynodi fel un o berygl llifogydd canolig gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn sgil y perygl 
gweddilliol posib yn ymwneud â gorlifo'r amddiffynfeydd llifogydd sy'n bodoli eisoes.  

 

Tremadog 
 

Mae Tremadog yn dref arfordirol fach sy'n agos i anheddiad twristaidd poblogaidd Porthmadog. 
Cafodd prif ran y dref ei hadeiladu gan William Maddocks yn gynnar yn y 1800au, gyda nifer o'r tai 
wedi'u hadeiladu yn y cyfnod Sioraidd. Cafodd y tai eu hadeiladu i letya gweithwyr ar gyfer y diwydiant 
gwlân mawr a oedd yn tra-arglwyddiaethu dros yr ardal bryd hynny. Mae datblygiad tai cymdeithasol 
mawr (Isgraig) wedi'i leoli i'r de-orllewin o'r dref gyda chwrs dŵr bach yn llifo ar hyd ei ffin orllewinol. 
Yn gefnlen i'r ffin ogleddol mae clogwyn 200 troedfedd, gyda thair rhaeadr yn llifo i lawr i gwlfertau 
mawr. 

Twristiaeth bellach yw'r prif ddiwydiant ar gyfer yr ardal, gyda sgwâr y farchnad ganolog yn safle ar 
gyfer siopau anrhegion, caffis, tai tafarn, gwesty a bwyty. Mae'r sgwâr marchnad hwn a Dublin Street, 
Dublin Lane a Stryd yr Eglwys sy'n gyfagos wedi dioddef digwyddiadau llifogydd nodedig dros y 
blynyddoedd, gyda'r mwyaf diweddar ym mis Rhagfyr 2015. Mae Isgraig hefyd wedi profi llifogydd o'r 
cwrs dŵr gerllaw ac mae nifer o'r gerddi yn yr ardal yn dangos arwyddion o fod yn wlyb iawn gyda 
chyrs yn amlwg. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi nodi'r ardal fel un sydd â pherygl llifogydd canolig. 
Cafodd ceisiadau blaenorol gan Cyfoeth Naturiol Cymru i ymgysylltu â'r gymuned yn Nhremadog 
lwyddiant cyfyngedig er gwaetha'r gymuned yn mynegi diddordeb mewn creu Grŵp Partneriaeth 
Llifogydd.  



 
 

 

Tai-bach 
 

Mae Tai-bach yn ardal faestrefol i'r de o Bort Talbot wedi'i chanoli ar brif ffordd yr A48. Mae Ffrwd 
Wyllt yn dyrannu'r ardal. Cafodd ardal Tai-bach ei datblygu yn gynnar yn y 19eg ganrif i letya gweithwyr 
o'r pyllau glo a diwydiannau porthladd lleol. Mae'r tai yn rhan wreiddiol yr ardal yn dai teras yn bennaf 
wedi'u hadeiladu i'r de-ddwyrain o Ffrwd Wyllt ar system grid. Mae'r tai mwy newydd i'r gogledd o'r 
ardal yn cynnwys tai pâr a thai teras. 

Mae Tai-bach wedi dioddef llifogydd yn y gorffennol gyda Ffrwd Wyllt yn gorlifo'i glannau oherwydd 
ymchwyddiadau yn y llanw wedi'u cyfuno â glaw trwm. Bu llifogydd yn 2002 a 2011/12. Y prif 
ardaloedd a effeithiwyd yn y gorffennol oedd Conduit Pace i'r gogledd o'r dref, Ffrwd Wyllt Street i'r 
dwyrain o'r cwrs dŵr, a West End Street i'r gogledd-orllewin o'r cwrs dŵr. Yn dilyn llifogydd 2002, 
adeiladwyd wal amddiffyn rhag llifogydd ar hyd Ffrwd Wyllt, a chredir iddi atal eiddo rhag llifogydd yn 
2011/12. Mae cynghorwyr lleol hefyd wedi adrodd bod gwaith wedi'i gwblhau yn ddiweddar ar yr 
amddiffynfeydd morol o amgylch gwaith dur Tata.  Credant fod hyn wedi lleihau'r perygl llifogydd yn 
sylweddol yn yr ardal. 

  



 
 

Atodiad 3 Dull gweithredu 
Y Gelli 
Dechreuodd y cynllun peilot heb unrhyw gysylltiadau ar gael, felly treuliwyd cryn dipyn o amser ar y 
cychwyn yn archwilio’r ardal, ymweld â busnesau ac ystyried cysylltiadau. Dull gweithredu'r Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol yw ceisio osgoi curo ar ddrysau a dosbarthu taflenni lle bynnag y bo'n bosibl 
ac archwilio dulliau eraill o wneud cysylltiad â chymuned sy'n annog perchenogaeth leol o'r dechrau.  

Cynhaliwyd cyfarfodydd cychwynnol yn yr ardal gyda dau o gynghorwyr Bwrdeistref Sirol Rhondda 
Cynon Taf. Roeddent yn teimlo er nad oedd y dref wedi gweld llifogydd ers sawl blwyddyn, roedd cryn 
dipyn o bryder cymunedol yn dal i fodoli ynglŷn â digwyddiad tebygol yn y dyfodol. Roedd y ddau 
gynghorydd yn groesawgar iawn ac yn llawn cymorth, yn ogystal â bod yn awyddus i gefnogi'r fenter. 
Eglurodd un cynghorydd er nad oedd eu cenhedlaeth hwy a'r rhai sy'n iau na hwy wedi tystio i 
ddigwyddiad llifogydd, roedd yr etifeddiaeth drawmatig wedi effeithio'n glir arnynt i'r graddau 
roeddent i gyd yn ymwybodol iawn o'r straeon o'i gwmpas. Gan ystyried yr holl dystiolaeth, 
gwybodaeth a chyngor a gasglwyd, lluniwyd cynllun pwrpasol wedyn gan y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol i fynd at unigolion yn y gymuned benodol hon. Dywedwyd wrth y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol am ddull gweithredu unigryw a hen sefydledig yn yr ardal lle roedd gwahoddiadau yn 
cael eu postio i'r holl breswylwyr drwy eu drws ffrynt. Mae preswylwyr sydd â diddordeb neu sy'n 
dymuno mynychu cyfarfod yn rhoi'r gwahoddiad yn eu ffenestr flaen fel y gellir ei weld. Nid oedd y 
Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wedi dod ar draws y dull hwn o'r blaen, ond roedd yn dangos 
tystiolaeth o gydlyniad cymunedol ac roedd yn broses hen sefydledig. Felly, cafodd y mecanwaith hwn 
ei fabwysiadu ar gyfer y prosiect hwn.  Cafodd y gwahoddiad A5 ar gyfer cyfarfod yn yr eglwys leol ei 
bostio drwy ddrysau'r holl eiddo mewn heolydd a nodwyd fel rhai a oedd mewn perygl o lifogydd.  
Casglwyd gwybodaeth am berygl llifogydd drwy ddadansoddiad map llifogydd o'r ardal a gwybodaeth 
leol preswylwyr. Gwnaeth y cynghorwyr gefnogi hyn yn rhagweithiol ar y cam cychwynnol hwn drwy 
sicrhau eu bod hefyd wedi dosbarthu gwahoddiadau i fusnesau, canolfannau cymunedol eraill a'u 
cysylltiadau lleol i godi ymwybyddiaeth am y digwyddiad. 

Mae dewis lleoliad ar gyfer cyfarfod hefyd yn rhan hanfodol o'r dull gweithredu a gynllunnir. Mae 
archwilio'r hyn sy'n gyfarwydd ac yn rhan o 'gartref' ar gyfer y gymuned yn allweddol ar gyfer sicrhau 
nad yw pobl yn teimlo wedi eu llethu ac yn ofnus, a allai wedyn arwain at ddiffyg hyder a nerfusrwydd 
am arweinyddiaeth. Mae'r eglwys leol yn adeilad mawreddog sy'n sefyll ar y brif ddynesfa i'r ystâd 
breswyl. Caiff ei defnyddio'n helaeth gan y preswylwyr a chynhelir grwpiau wythnosol yno megis y 
clwb plant, y clwb ieuenctid a digwyddiadau cymunedol eraill. Efallai gellid tybio y byddai'r adeilad 
carreg hwn sy'n nodweddiadol o oes Fictoria yn oer, llaith a digroeso, ond nid oedd hynny'n wir o gwbl. 
Roedd yn gynnes, yn olau ac yn ddeniadol a gellir gweld yn hawdd sut y mae hwn yn lleoliad 
croesawgar a ddefnyddir yn helaeth gan y boblogaeth leol. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod cyfranogiad effeithiol pobl a 
chymunedau wrth wraidd y gwaith o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o'r pum dull o weithio a 
amlinellwyd yn y Ddeddf. Mae'r sail ar gyfer cael llais yn Erthygl 12 Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), sy'n amlinellu'r hawl i blant a phobl ifanc gael dweud eu 
dweud o ran yr hyn maent yn credu dylai ddigwydd, pan fod oedolion yn gwneud penderfyniadau 
sy'n effeithio arnynt, a chael eu safbwyntiau wedi'u hystyried. Mae hwn wedi'i fabwysiadu gan 
Lywodraeth Cymru ac wedi'i ymgorffori i'r Ddeddf.  

O gychwyn y prosiect hwn, mae'r Ddeddf wedi ffurfio rhan glir o'r dechneg ymgysylltu a dargedwyd. 
Gwnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ei defnyddio i sicrhau bod pob cyfle wedi'i roi i blant a 
phobl ifanc i gymryd rhan o fewn y cyfyngiadau amser a roddwyd ar y prosiect. Un ysgol gynradd yn 



 
 

unig a geir yn y Gelli, sy'n bwydo dwy ysgol uwchradd, Ysgol Gyfun Treorci ac Ysgol Gyfun Cwm 
Rhondda. 

Cysylltwyd â'r ddwy ysgol ac esboniwyd y fenter. Ysgrifennodd y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol i 
gynghorau myfyrwyr yr ysgolion, gan eu gwahodd i gyfrannu at y drafodaeth.  Defnyddiwyd yr un 
dull gweithredu a chafwyd yr un sgyrsiau ag Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Pe bai amser wedi 
caniatáu, byddai ymgysylltu ag Ysgol Gynradd y Gelli hefyd wedi bod yn rhan o'r broses ymgysylltu. 
Cysylltwyd â'r ddwy ysgol uwchradd dros y ffôn ac e-bost sawl gwaith. Gwnaeth un ysgol ymateb, 
gan nodi cyswllt a gofyn i'r neges e-bost gael ei hailanfon. Gwnaed nifer o alwadau ffôn ac anfonwyd 
nifer o negeseuon e-bost at wahanol bobl ac roedd hi'n ymddangos y byddai'r myfyrwyr yn cyfranogi 
yn y cyfarfodydd. Yn anffodus, ni wnaeth y myfyrwyr fynychu'r naill gyfarfod na'r llall.  Pe bai'r 
prosiect wedi bod yn hirach, gellid bod wedi treulio mwy o amser yn chwilio am arweinydd 
brwdfrydig. 

Gwnaeth 22 o breswylwyr fynychu'r cyfarfod cymunedol ehangach cychwynnol a gwnaeth dau 
gynghorydd chwarae rôl arsylwi er mwyn cefnogi'r cyfarfod. Roedd gan y rhan fwyaf o'r rhai a 
fynychodd atgofion byw o'r llifogydd ac roeddent yn dueddol o fod wedi ymddeol, ond roedd rhieni 
mewn cyflogaeth yno hefyd. Gwnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol wahodd preswylwyr i adrodd 
eu straeon a gwnaeth hyn greu trafodaeth fywiog am berygl llifogydd yn y gorffennol a'r dyfodol. 
Dangosodd y cyfarfod yn glir fod etifeddiaeth llifogydd yn dal i fod yn brofiad trawmatig iawn a oedd 
yn dal yn fyw yn y cof, gan adael effaith a oedd yn parhau ar y rheini roedd eu bywydau wedi'u difrodi. 
Roedd nifer o bryderon am lifogydd a fynegwyd yn berthnasol i heddiw a'u perygl yn y dyfodol. O'r 
rhai a fynychodd y cyfarfod cymunedol ehangach hwn, nodwyd grŵp craidd o breswylwyr a oedd â 
diddordeb mewn ffurfio grŵp gweithredu llifogydd.  

Cynigiwyd cynnal ail gyfarfod yr wythnos wedyn, a ffurfiwyd Grŵp Gweithredu Llifogydd y Gelli.  

Yn yr ail gyfarfod, gwnaeth yr holl aelodau a wirfoddolodd fynychu. Gwnaeth Grŵp Gweithredu 
Llifogydd y Gelli nodi meysydd pryder a oedd ganddynt ac roeddent wedi ffurfio rhestr o gwestiynau 
a fyddai'n eu helpu i ddeall yn well y gwaith o reoli'r asedau yn eu hardal a'r cyfyngiadau y mae'r 
asiantaethau ac awdurdodau yn gorfod gweithio oddi tanynt. Gallai'r cwestiynau hyn hefyd alluogi'r 
awdurdodau rheoli risg i gael mynediad at wybodaeth arbenigol leol a allai helpu i fynd i'r afael â rhai 
o'r problemau perygl llifogydd yn yr ardal.   Gwnaeth y cyfarfod arwain at ddatblygu cynllun 
gweithredu llifogydd, y mae'r grŵp gweithredu llifogydd yn berchen arno ac sydd wedi'i lenwi gyda 
phwyntiau trafod.  

Yna trefnwyd cyfarfod i drafod y broses ymhellach gyda'r grŵp gweithredu llifogydd.  Erbyn y pwynt 
hwn, roedd gair ar led a chynyddodd y nifer a fynychodd i'r man lle roedd yn anodd gweithio gyda 
phawb. Cafodd hyn ei reoli drwy esbonio'r ymrwymiad a oedd ei angen a sut roedd cysondeb mewn 
cyfarfodydd yn hollbwysig i sicrhau bod pawb yn gyfarwydd â'r broses.  

Gwelodd cyfarfod dilynol leihad yn ôl i aelodau'r grŵp craidd, ond roedd hyn yn dal i fod yn uwch nag 
y byddai'n cael ei awgrymu fel arfer.  Heb fod eisiau siomi neu sathru ar frwdfrydedd, ac oherwydd y 
byddai amser y prosiect yn cyfyngu ar gyfarfodydd pellach, penderfynodd y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol weithio gyda'r nifer hwn.  

Yn gyfochrog â'r cyfarfodydd cymunedol hyn, gwnaed trefniadau i archebu lleoliad a chynnig 
amseroedd a oedd yn gyfleus i bawb gyda'r awdurdodau perygl llifogydd yn eu gwahodd i fynychu 
cyfarfod amlasiantaeth gyda Grŵp Gweithredu Llifogydd y Gelli. 



 
 

Roedd y cyfarfod amlasiantaeth yn cynnwys deg aelod o Grŵp Gweithredu Llifogydd y Gelli, gan 
gynnwys dau gynghorydd, un yn gweithredu fel cadeirydd ac un arall fel arsylwr, ynghyd â thri 
chynrychiolydd o Cyfoeth Naturiol Cymru a dau o Gyngor Rhondda Cynon Taf. Yn anffodus, nid oedd 
unrhyw gynrychiolydd o Ddŵr Cymru ar gael yn sgil argyfwng. Symudodd y cyfarfod yn ei flaen gyda 
chyflwyniad byr i'r grŵp gweithredu llifogydd a'i gadeirydd o'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, wedi'i 
ddilyn gan y cadeirydd yn mynd o amgylch y bwrdd i wneud cyflwyniadau i bawb. Ar gyfer y gymuned, 
roedd hyn yn cynnwys crynodeb byr o sut mae llifogydd wedi cael effaith ar eu bywydau yn y 
gorffennol, neu y rhagwelir y bydd yn ei chael, ac esboniad o swydd yr awdurdodau perygl llifogydd.  

Yna daeth y cynllun gweithredu llifogydd yn ganolbwynt, lle roedd diben y cwestiynau cryno i 
ddatblygu sgyrsiau a fyddai'n galluogi dealltwriaeth gan bawb o'r problemau, gan gynnwys gwell 
dealltwriaeth o waith rheoli gan y gymuned, a phroblemau heb eu nodi ar gyfer yr asiantaethau rheoli 
risg. Bwriadwyd hefyd y byddai'r broses hon yn nodi problemau lliniaru neu gynnal a chadw yn y 
dyfodol, gan gysylltu gwybodaeth, arbenigedd ac ymrwymiad y gymuned leol ag adnoddau rheoli risg 
i daclo problemau mewn partneriaeth sy'n wirioneddol gynhyrchiol.   

Roedd y gymuned yn ymddangos yn gadarnhaol ynglŷn â'r cyfarfod, er gwaethaf y siom nad oedd Dŵr 
Cymru wedi gallu mynychu. Roedd diffyg dealltwriaeth yn parhau hefyd o rai o'r atebion a roddwyd. 
Roedd y gymuned yn arbennig o falch fod y timau rheoli perygl llifogydd wedi cofleidio mynd ar 
ymweliad safle mewn ffordd gadarnhaol gydag ychydig aelodau o'r grŵp i weld rhai o'r problemau yn 
y fan a'r lle. Dylai hyn nid yn unig arwain at well dealltwriaeth ar gyfer y ddwy ochr ond hefyd helpu i 
feithrin perthnasau. 

Cynhaliwyd cyfarfod dilynol o'r grŵp llifogydd wythnos yn ddiweddarach i fynd dros y sgyrsiau a 
gafwyd yn y cyfarfod er mwyn sicrhau cytundeb ynglŷn â chywirdeb y sgyrsiau a gafwyd yn ystod y 
cyfarfod amlasiantaeth. Yn dilyn hyn, cafodd y grŵp gyfarfod â Collingwood Environmental Planning. 

Trefnwyd dyddiad ar gyfer yr ymweliad safle gyda chynrychiolwyr Grŵp Gweithredu Llifogydd y Gelli, 
Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru a'r awdurdod lleol.  Bwriedir cynnal cyfarfod grŵp gweithredu 
llifogydd ar ôl hyn i ailedrych ar y cynllun gweithredu llifogydd er mwyn paratoi ar gyfer y cyfarfod 
amlasiantaeth nesaf. 

 

Tremadog 
Nid oedd unrhyw gysylltiadau ar gael ar gyfer Tremadog, felly treuliwyd cryn dipyn o amser ar y 
cychwyn yn archwilio'r ardal ac yn ystyried cysylltiadau. Dull gweithredu'r Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol fyddai ceisio osgoi curo ar ddrysau a gollwng taflenni lle bynnag y bo'n bosibl ac archwilio 
ffyrdd eraill o fynd at gymuned mewn ffyrdd a fyddai'n arwain at berchenogaeth o'r prosiect gan 
breswylwyr o'r cychwyn.  

Fel arfer, byddai'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn cysylltu â'r gymuned yn uniongyrchol, gydag 
asiantaethau’n hysbysu aelodau etholedig fel rhan o weithdrefnau briffio safonol. Yn yr achos hwn, 
cafodd y cynghorydd tref a sir ar gyfer Porthmadog ei hysbysu drwy e-bost o'r prosiect ac, o ganlyniad, 
trefnwyd i'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol gyfarfod â'r tri chynghorydd sy'n cwmpasu'r ardal.  Yn y 
cyfarfod, gwnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ddarganfod bod dau aelod o dîm perygl llifogydd 
Cyngor Gwynedd wedi cael eu gwahodd hefyd. Cafodd nodau ac amcanion prosiect Cyfoeth Naturiol 
Cymru eu hesbonio ynghyd â'r broses ymgysylltu. Bu llawer o drafod ar yr awydd i gofleidio'r cynnig a 
sut y byddai hyn yn gorgyffwrdd â'r gwaith a oedd yn cael ei wneud eisoes.  



 
 

Roedd pryder bod y preswylwyr wedi dioddef ddigon, bod nifer o gyfarfodydd cyhoeddus eisoes wedi 
cael eu cynnal, bod addewidion wedi cael eu gwneud gan asiantaethau ac awdurdodau, a bod y 
gymuned yn teimlo'n bryderus, wedi cael cam ac yn rhwystredig. Cafodd dull gweithredu'r Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol ei drafod, er nad yw amgyffred y dull gweithredu gwahanol mae'r Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol yn ei gynnig yn hawdd. Yn aml, dim ond drwy fynd drwy'r broses yn weithredol 
y mae pobl yn gallu deall y gwahaniaethau cynnil a'r gyrwyr pwysig sy'n allweddol ar gyfer ymgysylltu 
llwyddiannus.  

Roedd peth trafodaeth am fanteision cael grŵp a oedd yn cynnwys preswylwyr llawr gwlad a pha mor 
ddefnyddiol y byddai o ran galluogi sgyrsiau a chasglu safbwynt llawr gwlad.  

Cafwyd trafodaeth ar yr iaith Gymraeg hefyd. Mae gan yr ardal ganran uchel o breswylwyr sy'n siarad 
Cymraeg fel iaith gyntaf. Roedd safbwynt y dylai'r Gymraeg gael ei siarad gan bawb, bob amser, a bod 
angen i'r genhedlaeth iau wneud hynny hefyd. Esboniwyd bod cynlluniau wrth gefn wedi cael eu 
gwneud i sicrhau y gellid tynnu siaradwr Cymraeg i mewn pe bai angen. Holwyd o ble y gallent fod yn 
dod a, phan esboniwyd y gallai hyn fod yn rhywun naill ai o ogledd neu dde Cymru, nid oedd y 
posibilrwydd efallai y gallai'r unigolyn fod o'r de yn ymddangos fel pe bai'n cael derbyniad arbennig o 
dda. Awgrymwyd y gallai unigolyn lleol fod yn ateb i hyn pe bai'r sefyllfa'n codi ac roedd hynny i weld 
yn ddatrysiad a dderbyniwyd. Daethpwyd i'r casgliad mai Tremadog fyddai'r lleoliad mwyaf priodol ar 
gyfer y cynllun peilot. Wrth i'r cynllun peilot barhau, daeth yn glir nad oedd y gymuned yn 
wrthwynebus i siarad Saesneg a doedd neb yn teimlo bod angen cyfieithydd.  

Mewn cyfarfod dilynol, cynhaliwyd trafodaeth bellach am y broses o rymuso pobl mewn perygl o 
lifogydd, gan eu galluogi i arwain trafodaethau a rheoli proses dreigl. Roedd hefyd yn gyfle i ddeall rhai 
o'r problemau roedd Tremadog yn eu hwynebu yn fanylach. Dangoswyd yr holl ardaloedd i'r Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol lle roedd pryderon, gan alw heibio gyda phump o'r preswylwyr ar hyd y ffordd. 
Aethpwyd â'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol at ddrysau cefn y preswylwyr ac ymhob achos cawsant 
eu croesawu a'u gwahodd i mewn i'w cartrefi. Daeth hi'n amlwg fod y gymuned yn dal i ddioddef o 
effaith y llifogydd diwethaf yn 2015. Roedd rhai yn dal i deimlo'r trawma a daeth y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol i'r casgliad fod hon yn gymuned y byddai'n rhaid i'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol roi 
cymorth pellach iddi ar ôl y prosiect. Canlyniad y sgyrsiau hyn oedd y penderfyniad i ganolbwyntio ar 
ffurfio grŵp gweithredu llifogydd heb yr angen am gyfarfod cyhoeddus. 

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf gyda'r gymuned a'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn y tŷ tafarn lleol a 
ddioddefodd yn wael yn ystod y llifogydd yn 2015. Cafodd y preswylwyr eu hannog i siarad yn rhydd 
am ddigwyddiadau hanesyddol, eu pryderon, a'r problemau maent yn eu gweld sy'n gwaethygu eu 
perygl llifogydd. Gwnaeth y sgyrsiau ganolbwyntio ar ddigwyddiadau hanesyddol a datrysiadau posibl. 
Roeddent hefyd wedi clywed am waith lliniaru arall roedd yr awdurdodau rheoli perygl llifogydd yn 
ymchwilio iddo, ond nid oeddent yn teimlo'n glir am yr hyn a allai fod yn cael ei gynnig. Roeddent yn 
bryderus efallai na fyddai rhai cynigion yn effeithiol, yn bennaf fwy na thebyg am nad oeddent yn 
ystyried eu gwybodaeth leol, h.y. roedd hyn yn eu galluogi i holi cwestiynau 'beth pe bai'. Roedd deg 
preswyliwr yn ffurfio Grŵp Gweithredu Llifogydd Tremadog, a oedd yn cynnwys cymysgedd da o 
berchnogion tai, busnesau, ffermwyr a chynrychiolwyr o ystâd Isgraig, sy'n agored i niwed. 

Roedd y grŵp gweithredu llifogydd yn cylchredeg newyddion am ffurfio'r grŵp i'w cymuned drwy'r tŷ 
tafarn, busnesau, cynghorwyr ac ar lafar. Roeddent yn gwneud hyn er mwyn casglu pryderon a 
safbwyntiau pobl ac er mwyn cynnig y cyfle i bobl ymuno â'r grŵp os oeddent yn dymuno gwneud 
hynny.  



 
 

Gwnaeth y cyfarfodydd dilynol ddatblygu cynllun gweithredu llifogydd treigl a dechrau gosod y broses. 
Gwnaeth y grŵp gweithredu llifogydd nodi cwestiynau roeddent eisiau eu holi a fyddai'n eu helpu i 
ddeall  rheoli'r asedau yn eu hardal yn well a'r cyfyngiadau y mae'r asiantaethau ac awdurdodau'n 
gorfod gweithio oddi mewn iddynt. Gallai'r cwestiynau hefyd alluogi'r awdurdodau rheoli risg i gael 
mynediad at wybodaeth leol arbenigol a allai helpu i fynd i'r afael â rhai o'r problemau perygl llifogydd 
yn yr ardal. Gwnaeth y cyfarfodydd arwain at ddatblygu eu cynllun gweithredu llifogydd eu hunain gan 
y grwpiau gweithredu llifogydd, sy'n cael ei berchnogi gan y grŵp gweithredu llifogydd a'i lenwi gyda 
phwyntiau trafod. 

Yn gyfochrog â'r cyfarfodydd cymunedol hyn, trefnwyd cyfarfod amlasiantaeth gyda Grŵp Gweithredu 
Llifogydd Tremadog mewn lleoliad lleol. 

Cynhaliwyd y cyfarfod amlasiantaeth gyda naw aelod o Grŵp Gweithredu Llifogydd Tremadog, y 
cynghorydd ar gyfer yr ardal, aelod ex officio ar gyfer Cyngor Gwynedd, dau gynrychiolydd o Cyfoeth 
Naturiol Cymru, dau  beiriannydd cynorthwyol o’r cyngor, un cynrychiolydd adran priffyrdd Cyngor 
Gwynedd, ac un cynrychiolydd o Ddŵr Cymru. Symudodd y cyfarfod yn ei flaen gyda chyflwyniad byr 
i'r grŵp gweithredu llifogydd a'i gadeirydd o'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol, wedi'i ddilyn gan y 
cadeirydd yn mynd o amgylch y bwrdd i wneud cyflwyniadau i bawb. Yna daeth y cynllun gweithredu 
llifogydd yn ganolbwynt, lle roedd diben y cwestiynau cryno i ddatblygu sgyrsiau a fyddai'n galluogi 
dealltwriaeth gyffredin o'r problemau. 

Gwnaeth y grŵp gweithredu llifogydd gofleidio'r cyfarfod fel y gwnaeth yr asiantaethau a'r 
awdurdodau. Pan ddaeth y cyfarfod i ben, gwnaeth cynrychiolwyr yr adran priffyrdd a Dŵr Cymru 
barhau i ryngweithio'n anffurfiol gydag aelodau o'r grŵp gweithredu llifogydd am ryw hanner awr. 
Cytunwyd gan bawb yn y sefydliadau y byddent yn mynd gydag aelodau'r grŵp llifogydd ar ymweliad 
safle o'r ardal er mwyn trafod problemau a meithrin perthnasau. 

Cynhaliwyd cyfarfod dilynol o'r grŵp gweithredu llifogydd yr wythnos ddilynol i fynd dros y sgyrsiau a 
gynhaliwyd yn y cyfarfod amlasiantaeth a chytuno ar eu cywirdeb. Yn dilyn hyn, cafodd y grŵp gyfarfod 
gyda Collingwood Environmental Planning.  

Bwriedir trefnu cyfarfod grŵp gweithredu llifogydd ar ôl hyn i ailedrych ar y cynllun gweithredu 
llifogydd er mwyn paratoi ar gyfer y cyfarfod amlasiantaeth nesaf.  

 

Tai-bach 
Roedd peth oedi cychwynnol yn sgil problem iechyd sydyn hirdymor gydag aelod o staff o un o'r 
sefydliadau. Gwnaed cyswllt cychwynnol gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol gyda dau o 
gynghorwyr yr ardal drwy e-bost.  Roedd yr ymateb gan un fel a ganlyn: ‘Nid wyf yn ymwybodol o 
unrhyw broblemau sylweddol ar ôl byw yma ers nifer o flynyddoedd.’ Dywed y llall: ‘[G]wnaed gwaith 
yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf i gynyddu uchder y waliau amddiffyn a'r trefniadau gatiau 
wrth i'r afon lifo i mewn i waith dur Tata, mewn ymdrech i liniaru'r broblem. Ers i'r gwaith hwn gael 
ei gwblhau ychydig flynyddoedd yn ôl, nid wyf yn ymwybodol o unrhyw broblemau pellach.’ 
Cynhaliwyd sgyrsiau ffôn pellach lle y tynnwyd sylw at berygl gweddilliol. Gwnaeth y Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol hefyd ennyn gwell dealltwriaeth o statws cymdeithasol-economaidd gwael 
preswylwyr y dref a gwnaeth ymchwil bellach nodi lefelau uwch o ddiweithdra ac incwm isel yn yr 
ardal. At hynny, gwnaeth gwybodaeth a gyflwynwyd gan Collingwood Environmental Planning 
ddangos bod gan yr ardal amddifadedd cymdeithasol uchel iawn. Dangosodd myfyrdodau 
cychwynnol wrth gynllunio ymgysylltu ar gyfer yr ardal hon y gallai sefydlu grŵp gweithredu llifogydd 
fod yn anaddas. Mewn ardal o amddifadedd cymdeithasol yn ôl profiad y Fforwm Llifogydd 



 
 

Cenedlaethol, pan fo cael bwyd ar fwrdd y teulu bob dydd yn aml yn flaenoriaeth, gallai ffurfio grŵp 
gyda ffocws ar berygl llifogydd fod y dull gweithredu anghywir a gallai fod yn hollol anaddas. Fodd 
bynnag, mae gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yr offer i ymgysylltu â chymunedau mwy 
difreintiedig ond byddai'r broses ymgysylltu yn cymryd yn hirach. 

Gwnaeth yr elfen o ddryswch a datblygu dealltwriaeth o'r problemau achosi oedi o ran rhoi'r cynllun 
peilot ar waith. 

Gwnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol drefnu cyfarfod gyda dau gynlluniwr argyfwng o Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i drafod eu safbwyntiau ar y perygl ar gyfer Tai-bach a pha 
un a oedd yr ardal wedi'i chynnwys yn y cynllun argyfwng strategol. Daethant i'r casgliad fod gwaith 
lliniaru sylweddol wedi'i gwblhau yn yr ardal. Ar ben y West End, roedd cwlfer mawr gyda larwm a 
gaiff ei fonitro wedi'i adeiladu, ynghyd â wal a adeiladwyd yn uwch ar un ochr na'r llall, felly pe bai'r 
cwlfer yn cael ei flocio byddai'r dŵr yn arllwys i mewn i'r parc.  Roedd wal newydd wedi'i hadeiladu 
gan Cyfoeth Naturiol Cymru gyferbyn â Bythynnod Ffrwdwyllt ar hyd Ffrwd Wyllt, a oedd wedi’i 
chyfeirio i sianel, ac roedd gwaith dur Tata wedi buddsoddi mewn lliniaru risg o'i safle. Dywedodd y 
Cyngor mai prin roedd y larwm yn canu, ond gwnaeth hynny ddigwydd yn ddiweddar; hysbyswyd yr 
adran ar unwaith, ac roedd y tîm eisoes ar eu ffordd i ymchwilio. Ystyriwyd bod y perygl gweddilliol 
yn fach iawn ac ni thynnwyd sylw at yr ardal yn y cynllun argyfwng. 

Gwnaeth gwaith ymgysylltu pellach ac ymweliadau safle nodi amddifadedd ffisegol. 

 

Roedd Bythynnod Ffrwdwyllt yn arbennig yn edrych fel y gallent fod mewn perygl o lifogydd o 
ganlyniad i uchder y bont uwchben lefel y dŵr, gan achosi magl ar gyfer malurion. Drwy gyd-
ddigwyddiad, cyrhaeddodd tîm cynnal a chadw Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystod yr ymweliad safle a 
chanfuwyd bod yr ardal yn cael ei gwirio'n rheolaidd yn sgil presenoldeb pontydd isel a choed i fyny'r 
afon. Pe na baent yn cael eu cynnal a'u cadw, gallai'r coed flocio'r pontydd yn ystod llifau uchel, gan 
greu argaeau a allai arwain at lifogydd. Mae'r pontydd a'r llystyfiant wedi bod yn cael eu cynnal a 
chadw yn yr ardal am bymtheg mlynedd heb unrhyw lifogydd, neu berygl o lifogydd, yn digwydd. 
Barnwyd bod gymaint o waith lliniaru wedi'i wneud yn y gorffennol gan Cyfoeth Naturiol Cymru a'r 
cyngor fel bod y perygl o lifogydd yn isel. 

 



 
 

 

 

Gwnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol gysylltu â busnes a fu yn yr ardal am bum mlynedd ar 
hugain ac nid oedd erioed wedi gweld yr ardal yn profi llifogydd. Nid oedd yn ymddangos yn 
bryderus am unrhyw berygl llifogydd gweddilliol.  Cafodd hyn ei ddilysu gan breswyliwr lleol, nad 
oedd wedi gweld llifogydd erioed ac nid oedd yn ymwybodol o unrhyw berygl. 

Mae'r ardal wedi'i dominyddu gan eglwys blwyf Sant Theodore a gwnaed sawl ymgais i siarad â'r Tad 
Mark Williams ond roedd hynny'n ofer. Cysylltwyd â chynrychiolydd o gyngor yr eglwys, a 
ddangosodd wybodaeth gynhwysfawr o'r ardal. Roedd wedi byw yno ers dros 60 o flynyddoedd. 
Roedd ond yn cofio llifogydd yn ardal Aberafan pan wnaeth Afon Afan orlifo ei glannau yn 1972, ond 
nid oedd erioed yn ymwybodol o lifogydd o'r nant i Fythynnod Ffrwdwyllt.  Nid oedd yn adnabod 
unrhyw un a oedd yn bryderus am yr afon chwaith. Cafodd waliau amddiffyn rhag llifogydd Afon 
Afan eu hadeiladu er mwyn lliniaru'r llifogydd. Esboniwyd bod eiddo'r West End yn is o ran uchder ac 
roedd llifogydd yma yn y 1980au unwaith o Ffrwd Wyllt oherwydd nad oedd malurion fel coed a dail 
wedi cael eu clirio ac roeddent wedi achosi rhwystr. Yn Heol Margam, mae nant fach sy'n llifo i lawr 
o'r mynydd, ac mae'n effeithio ar fwyty, gan achosi llifogydd gwael ynghyd â'r tai gyferbyn. Mae hyn 
yn digwydd yn rheolaidd hyd at chwe gwaith y flwyddyn.  Mae nant fach hefyd yn llifo heibio i'r 
gwesty, o dan yr A48 lle y mae dwy bont fach.  Os yw'r rhain yn gorlifo, mae'r ffordd yn profi 
llifogydd. Pan ofynnwyd am y perygl gweddilliol, ystyriwyd na fyddai pobl newydd i'r ardal yn 
bendant yn ymwybodol ohono.  Crybwyllwyd hefyd fod dod yn ymwybodol o’r Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol yn yr ardal wedi gwneud iddo feddwl am ei berygl ei hun o'r môr. 

Fodd bynnag, nid oedd ardal Aberafan yn ardal y gofynnwyd i'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol 
ganolbwyntio arni a byddai dechrau edrych ar yr ardal hon wedi mynd y tu hwnt i gyfyngiad amser y 
prosiect. 

Mae gan yr ardal hon o Bort Talbot gymdeithas hanesyddol dda ac, wrth siarad ag aelod, 
cadarnhaodd fod Afon Afan wedi gorlifo ei glannau yn 1972 a'r ymateb gan yr awdurdodau oedd 
adeiladu waliau cynnal ar lan yr afon rhwng Gwesty Blanco a rhan McDonald’s o'r afon.  Tybiwyd bod 
hyn wedi datrys y broblem. 

Gyda'r wybodaeth a gasglwyd hyd yn hyn a diwedd y prosiect yn nesáu, penderfynodd y Fforwm 
Llifogydd Cenedlaethol gynnal sesiwn drws agored am awr yng nghanolfan gymunedol yr eglwys er 
mwyn gweld a fyddai unrhyw un yn dod i drafod y llifogydd yn gyffredinol ar sail un-i-un.  Y nod oedd 
casglu unrhyw adborth a oedd yn weddill ar berygl i'r gymuned a thrafod perygl gweddilliol â nhw a 
darparu manylion tanysgrifio i'r system rybuddion llifogydd. Penderfynwyd nad oedd unrhyw amser 
pellach i weithio tuag at ddarganfod a oedd archwaeth ar gyfer grŵp gweithredu llifogydd a pha un a 



 
 

fyddai'n gynaliadwy, ond byddai'n gyfle pellach i gasglu gwybodaeth i ddarparu adborth.  Gwnaeth 
pedwar preswyliwr lleol fynychu. 

Roedd gan un gŵr bonheddig lawer o wybodaeth hanesyddol leol. Roedd y llifogydd cyntaf y daeth 
ef ar eu traws pan oedd ef yn wyth oed, yr ail pan oedd yn ddeunaw oed, ac yna roedd trydydd. 
Dywedodd ef wrthym fod tri chwrs dŵr ar ben y cwm ac ar ôl glaw sylweddol maent yn ymuno ac yn 
llifo i lawr y cwm fel wal o ddŵr. Y West End oedd fwyaf agored i niwed ar y pryd, ond dywedodd fod 
gymaint o waith wedi'i wneud gan y cyngor a Cyfoeth Naturiol Cymru roedd ef yn teimlo na fyddai 
byth yn gorlifo eto. Aeth yn ei flaen i ddweud pe bai'r afon yn cynyddu fel hynny eto, mae'r cyfan yn 
mynd draw i'r parc, sy'n cael ei ddefnyddio fel safle aberthol. Roedd ef yn cofio'r wal yn cael ei 
hadeiladu ar hyd Ffrwd Wyllt gyferbyn â Bythynnod Ffrwdwyllt ac roedd yn cofio cwestiynu'r 
peiriannydd ar y pryd oherwydd ei bod yn cael ei hadeiladu droedfedd yn is na'r wal wreiddiol. 
Roedd y gŵr bonheddig yn teimlo bod hwn yn gamgymeriad sylfaenol. Gwnaeth ef hefyd grybwyll 
cyflwr ofnadwy'r draeniau; roedd y rhan fwyaf wedi cael eu blocio ar wahân i ddau ar ei heol ef y 
mae ef yn eu cynnal a'u cadw ei hunan. 

Roedd cyn-breswyliwr a oedd wedi byw'r rhan fwyaf o'i fywyd yn Ffrwdwyllt Street yn teimlo bod 
crybwyll perygl llifogydd yn yr ardal yn codi bwganod a dylai'r bobl a gafodd eu bywydau wedi'u 
difetha gan y llifogydd i fyny’r afon fod yn ganolbwynt i'r sylw. Roedd ef yn gweithio i waith dur Tata 
a dywedodd mai'r perygl gweddilliol olaf i'r ardal oedd o’r cwmni hwn, ond mae bellach wedi 
cywiro'r ardal ac yn gydwybodol o ran cynnal a chadw'r ased. 

Roedd gan drydydd preswyliwr ddiddordeb mewn gwybod pwy oeddem ni ac os oedd y mater a 
fwriedir o adeiladu carchar yn rhywbeth y gallem ni helpu gydag ef. Roedd y safle a gynlluniwyd yn 
dioddef llifogydd ar gryn ddyfnder ac roedd pobl wedi dioddef llifogydd yn eu heiddo, felly roedd y 
pryder yn uchel. Roedd hi'n amlwg fod cryn dipyn o densiwn yn yr ardal ac roedd y preswyliwr yn 
edrych o dan dipyn o bwysau.  

Gwnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol dreulio amser yn esbonio perygl gweddilliol yn yr ardal. 
Er mwyn eu helpu i ddychmygu hyn, defnyddiwyd profiadau pobl eraill er mwyn eu helpu i weld beth 
allai ddigwydd mewn digwyddiad eithriadol. Roedd y tawelwch sydyn o ran sgwrs ar ôl i ni siarad 
efallai yn awgrymu bod hyn yn rhywbeth nad oeddent wedi meddwl amdano. 

Daethom i'r casgliad i ni gasglu tystiolaeth dda o ganfyddiadau pobl drwy siarad â nifer amrywiol o 
bobl, gan gasglu digon i awgrymu ffordd ymlaen a argymhellir. 

Roedd thema a ailadroddwyd gan bawb y gwnaeth y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol siarad â nhw, 
gan gynnwys y cyngor a staff cynnal a chadw Cyfoeth Naturiol Cymru, o ddryswch gwirioneddol 
ynglŷn â pham roedd y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn yr ardal. Nid oeddent yn cwyno nac yn 
ddamniol; roedd yn fwy o ddirgelwch gwirioneddol i bobl. Hyd yn oed pan oedd perygl gweddilliol yn 
cael ei drafod, roedd dal i fod ymdeimlad o ‘ond mae gymaint o bobl mewn ardaloedd eraill sy'n 
dioddef’, ac ‘nid oes unrhyw berygl gweddilliol wedi'i weld mewn degawdau’. 

  



 
 

Atodiad 4 Rolau'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol a Collingwood 
Environmental Planning 
Cefndir y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol  
 
Mae'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn elusen genedlaethol sy'n ymrwymedig i gefnogi a 
chynrychioli cymunedau ac unigolion mewn perygl o lifogydd. Mae'r elusen yn gwneud hyn drwy:  

1. Cefnogi pobl i baratoi ar gyfer llifogydd er mwyn eu hatal neu liniaru eu heffeithiau. 
2. Helpu pobl i wella eu bywydau ar ôl iddynt ddioddef llifogydd.  
3. Ymgyrchu ar ran cymunedau sydd mewn perygl o lifogydd drwy weithio gyda'r llywodraeth 

ac asiantaethau i sicrhau bod safbwyntiau'r gymuned o ran perygl llifogydd yn derbyn y sylw 
cywir. 

Fel rhan o'r gymuned a ddioddefodd lifogydd, mae'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn cefnogi 
cymunedau i daclo'r pethau sydd o bwys iddynt, gan greu gobaith a lleihau'r ofn o lifogydd a helpu 
pobl i weithio gyda'i gilydd i leihau amlygiad i lifogydd a'i effeithiau, yn gorfforol ac yn emosiynol.  
Rydym yn gwneud hyn drwy helpu pobl a chymunedau i gymryd rheolaeth o'u perygl llifogydd. 
 
Mae gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol enw grymus o ran cefnogi pobl sydd mewn perygl o lifogydd 
a gweithio gyda nhw i leihau eu heffaith llifogydd, lleihau ofn a phryder pobl, a chynyddu gobaith am 
ansawdd bywyd da gyda llai o berygl o ganlyniadau llifogydd. Mae elfennau sylfaenol y gwaith mae'r 
Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn ei wneud yn cynnwys:  
 

1. Ffocws cryf ar anghenion a dyheadau'r cymunedau y gweithir gyda nhw. 
2. Help a chymorth annibynnol, hirdymor i gymunedau i gymryd rheolaeth o'u problemau perygl 

llifogydd, yn hytrach na datrys rhai o'r problemau a cherdded i ffwrdd. 
3. Datblygu partneriaethau effeithiol ar gyfer y gymuned, awdurdodau rheoli risg, arbenigwyr a 

nodwyd a chyrff anllywodraethol priodol er mwyn galluogi i lais y gymuned gael ei glywed a 
gwireddu eu gweledigaeth. Mae'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn cefnogi cymunedau i 
weithio gydag asiantaethau a sefydliadau sy'n rheoli perygl llifogydd mewn ysbryd o 
bartneriaeth a chydweithio.  

 
Dull gweithredu'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol o weithio gyda chymunedau sydd mewn perygl o 
lifogydd  
Mae gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol hanes o fynd i ganol ardaloedd perygl llifogydd, ymgysylltu 
â'r gymuned, a dod â nhw ynghyd i ffurfio grŵp craidd. Mae'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn 
cefnogi'r grŵp gyda'r gwaith cychwynnol sydd ei angen i baratoi ar gyfer ymgysylltu partneriaeth ag 
asiantaethau a sefydliadau ac mae'r grŵp yn cael y cyfrifoldeb o ledaenu negeseuon i'w gymuned 
ehangach. Yna mae'r cymunedau hyn yn teimlo wedi'u grymuso i symud materion yn eu blaenau yn 
gadarnhaol ac yn ddigynnen yn yr ardal, gan edrych am ffyrdd o leihau eu perygl llifogydd a pharatoi 
ar gyfer digwyddiad llifogydd posibl yn y dyfodol.  
 
Mae'r adborth a dderbyniwyd gan y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol o brosiectau blaenorol gyda 
sefydliadau allanol fel a ganlyn: 

• Maent wedi ennill gwell dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o broblemau drwy wybodaeth leol 
• Maent wedi ennill safbwynt cymunedol ar ddatrysiadau 
• Maent wedi croesawu gweithio gyda grŵp nad yw'n gynhennus, ac sy'n barod i weithio ochr 

yn ochr â nhw mewn partneriaeth 
• Maent wedi gwerthfawrogi'r grŵp yn cefnogi penderfyniadau a wneir ar y cyd, ac yn cyfleu 

negeseuon cadarnhaol i'r gymuned ehangach 



 
 

• Maent wedi croesawu'r grŵp yn cefnogi'r gwaith ffisegol ar y ddaear, gan adrodd a chasglu 
llinellau sail  

• Maent wedi canfod llai o gyswllt gan y gymuned â nhw dros y ffôn ac e-bost  
• Maent wedi elwa ar feithrin perthnasau cydnaws â'r gymuned  
• Mae ganddynt bwynt cyswllt dibynadwy gyda phobl sy'n gyfarwydd â phroblemau perygl 

llifogydd yn eu hardal, gan gynnwys yn ystod digwyddiad llifogydd  
 

Cefndir Collingwood Environmental Planning Limited  
Mae Collingwood Environmental Planning yn ymgynghoriaeth cynaliadwyedd ac amgylcheddol 
amlddisgyblaethol, a sefydlwyd yn 1995 ac sy'n gweithio yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae'n arbenigo 
mewn cynnal gwaith ymchwil cymdeithasol ymarferol yng nghyd-destun llifogydd ac mae wedi arwain 
nifer o brosiectau ar gyfer DEFRA, Asiantaeth yr Amgylchedd a Swyddfa'r Cabinet yn y maes hwn. Mae 
Collingwood Environmental Planning yn eiriolwr blaenllaw dros werthoedd y gwyddorau cymdeithasol 
o fewn yr arena amgylcheddol. Ffocws allweddol oedd cyfuno ymchwil a deall y goblygiadau yn 
ymarferol. 

Rôl Collingwood Environmental Planning yn y prosiect oedd darparu gwerthusiad annibynnol o'r 
gwaith a wnaed, gan arwain at gyfres o argymhellion ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru. 

  



 
 

Atodiad 5 Templed cynllun llifogydd 
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