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CRYNODEB GWEITHREDOL 

O dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009 rhoddwyd cyfrifoldebau ar yr Awdurdodau 
Llifogydd Lleol Arweiniol (LLFA), lle mae ardaloedd perygl llifogydd diffiniedig yn bodoli, 
i baratoi Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd. Er nad oes gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr (BCBC) unrhyw ardaloedd sy’n cwrdd â’r diffiniad hwn, mae’n 
credu bod y perygl llifogydd i gymunedau yr un mor bwysig ac felly’n cynhyrchu Cynllun 
Rheoli Perygl Llifogydd yn wirfoddol. 

Mae'r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd yn rhoi trosolwg ar y perygl llifogydd ym 
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda’n hamcan lefel uchel ar gyfer y Cynllun yn 
nodi y byddwn: 

 “Yn gweithio i reoli a lleihau’r Perygl Llifogydd i’n cymunedau”  

Rhoddir amcanion manwl hefyd yn y Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd ynghyd â chyfres 
o fesurau fydd yn sicrhau bod y perygl llifogydd yn BCBC yn cael ei reoli a’i leihau dros 
y cyfnod o chwe blynedd cyn i’r cynllun gael ei adolygu. 

Y gobaith drwy’r cynllun hwn yw y bydd gwybodaeth a phrofiad lleol yn parhau i reoli'r 
perygl llifogydd mewn ffordd sy'n dderbyniol i'r gymuned, a bod y gwaith yn effeithlon a 
chost-effeithiol ar yr un pryd; gan gymryd y byddwn yn parhau i dderbyn cymorth, gan 
gynnwys cyllid, gan Lywodraeth Cymru (LlC), Ewrop ac o ffynonellau eraill. 

Mae’r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd hwn yn trafod llifogydd o ddŵr wyneb, cyrsiau 
dŵr cyffredin ac o ddŵr daear a’r cysylltiad â’r perygl llifogydd o'r prif afonydd ac o'r 
môr. Mae llifogydd o’r prif afonydd, y cronfeydd dŵr ac o’r môr yn dod o dan 
oruchwyliaeth Cyfoeth Naturiol Cymru; disgrifir eu cynigion hwy yng Nghynllun Rheoli 
Perygl Llifogydd Gorllewin Cymru. 

 

  



CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD DRAFFT BCBC F.2 

8 

1. Pwrpas Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd i Reol i’r Perygl Llifogydd 
1.1 Beth yw Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd 

Mae llifogydd yn parhau i fod yn fygythiad mawr i gymunedau ledled Cymru ac mae 
rheoli’r perygl hwn drwy gynllunio’n ofalus yn bwysig i leihau’r perygl i gymunedau. Mae 
cynlluniau rheoli perygl llifogydd yn golygu bod yr Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol 
(LLFA) yn gallu deall yn well beth yw'r perygl llifogydd o bob ffynhonnell a chytuno ar 
flaenoriaethau i reoli'r perygl oherwydd ni fydd byth yn bosib ei ddileu'n llwyr. 

Mae’r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd (FRMP) wedi’i ddatblygu gyda hyn mewn golwg 
ac yn disgrifio sut y bydd BCBC, dros y chwe blynedd nesaf; yn rheoli llifogydd yn 
bennaf er budd y cymunedau sydd fwyaf dan fygythiad a heb achosi niwed i’r 
amgylchedd. Drwy wneud hyn mae’r FRMP yn mynd ati i weithredu’r amcanion a’r 
camau a ddisgrifir yn ein Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd Lleol (LFRMS). 

Mae’r FRMP hwn hefyd â’i olwg ar gyflawni rhai o’r amcanion yn Strategaeth 
Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Rheoli Llifogydd ac Erydu Arfordirol, sef y 
fframwaith cenedlaethol ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru, 
drwy bedwar amcan trosfwaol: 

Lleihau’r Canlyniadau i unigolion, cymunedau, busnesau a’r amgylchedd oherwydd 
llifogydd ac erydu arfordirol. 

Codi Ymwybyddiaeth pobl a’u cynnwys yn yr ymateb  i berygl llifogydd ac erydu 
arfordirol. 

Darparu ymateb effeithiol a chyson i ddigwyddiadau llifogydd ac erydu arfordirol. 

Blaenoriaethu Buddsoddiad yn y cymunedau sydd fwyaf mewn perygl. 

 

1.2 Beth y mae’r FRMP hwn yn ei gynnwys 

Mae’r wybodaeth yn FRMP BCBC yn cynnwys y cydrannau a ddisgrifir yng 
Nghyfarwyddeb Llifogydd yr UE. Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth yma wedi’i chasglu 
ynghyd a’i diweddaru drwy’r cylch cyntaf hwn (2010 - 2016) ac yn seiliedig o 
ganfyddiadau ein PFRA a’r mesurau i ni eu hadnabod a’u disgrifio yn ein Strategaeth 
Rheoli Perygl Llifogydd Lleol (LFRMS). 

 
Mae’r FRMP hwn yn disgrifio amcanion priodol ar gyfer rheoli’r perygl llifogydd yn yr 
ardaloedd a enwir yn y cynllun. Mae’r amcanion yn canolbwyntio ar leihau unrhyw 
ganlyniadau andwyol gan lifogydd i iechyd pobl, yr amgylchedd, i’r dreftadaeth 
ddiwylliannol ac i weithgarwch economaidd.  
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I wneud hyn mae’r FRMP hwn yn nodi’r ardaloedd sydd fwyaf mewn perygl o lifogydd 
dŵr wyneb a chyrsiau dŵr cyffredin yn BCBC, yn llunio casgliadau o’r peryglon hyn ac 
yn disgrifio’r mesurau y byddwn yn eu cymryd dros y chwe blynedd nesaf i liniaru’r 
peryglon hyn a gwneud ein cymunedau’n fwy gwydn. 
 
Oherwydd natur llifogydd a’r sefyllfa ariannu bresennol, rydym hefyd wedi edrych ar 
fesurau i leihau’r tebygolrwydd o lifogydd yn defnyddio mesurau anstrwythurol ac yn 
ymwneud â phob agwedd ar reoli'r perygl llifogydd, gan gynnwys codi ymwybyddiaeth o 
lifogydd a gwella dealltwriaeth pobl o faterion llifogydd lleol. Mae’r holl fesurau a 
ddisgrifir yn y cynllun hwn wedi eu rhannu’n bedwar categori: 
 

• Atal  
• Amddiffyn 
• Parodrwydd  
• Adfer ac Adolygu 

 
1.3 Y Cyd-destun Deddfwriaethol 

 
O dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009 mae gan Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol 
(LLFA) gyfrifoldeb i gynhyrchu Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd (FRMP) ar gyfer 
Ardaloedd Perygl Llifogydd Dangosol y cawsant eu hadnabod yn yr Asesiadau 
Rhagarweiniol o’r Perygl Llifogydd (PFRA)1.  

Er mai Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) sy’n gyfrifol am gynhyrchu cynlluniau FRMP ar 
lefel ardal basn afon ar gyfer cymunedau dan fygythiad llifogydd o'r prif afonydd a'r môr, 
rhaid i awdurdodau LLFA gynhyrchu cynlluniau FRMP lleol dim ond i reoli llifogydd o 
ddŵr daear, dŵr wyneb a chyrsiau dŵr cyffredin. 

Mae’r Rheoliadau’n nodi cylch o chwe blynedd gydag amserlen sy’n gofyn adrodd i’r 
Comisiwn Ewropeaidd a chyhoeddi tri allbwn allweddol:  

       
  

 

 

 

 

 

 

                                                           

Figure 1: Flood Risk regulations (2009) Timescale 
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1.4 Asesiad Rhagarweiniol o’r Perygl Llifogydd  

Roedd y PFRA yn ymarfer sgrinio lefel uchel a gasglodd wybodaeth am y perygl 
llifogydd lleol sylweddol o lifogydd blaenorol ac i ddod, ar sail gwybodaeth sydd ar gael 
yn rhwydd. Sgôp y PFRA oedd ystyried llifogydd o ddŵr ffo, dŵr daear a chyrsiau dŵr 
cyffredin, ac unrhyw gysylltiad rhwng y ffynonellau hyn a’r prif afonydd, er mwyn 
adnabod yr ardaloedd perygl llifogydd a ddisgrifir o dan y Cyfarwyddebau Llifogydd 
Ewropeaidd.  

 
1.5 Mapiau perygl llifogydd a risg llifogydd ar gyf er ardaloedd perygl llifogydd 

Yn 2013 cynhyrchodd Asiantaeth yr Amgylchedd, drwy weithio gyda Cyfoeth Naturiol 
Cymru (NRW) ac awdurdodau LLFA, y Map Llifogydd diweddaraf ar gyfer Dŵr Wyneb.  

Mae’r map diweddaraf yn welliant sylweddol ar y mapiau llifogydd dŵr wyneb blaenorol 
(2008 a 2010) o ran dull a sut y cynrychiolir y perygl llifogydd. Mae’r Map Llifogydd Dŵr 
Wyneb diweddaraf yn asesu senarios llifogydd o ganlyniad i law gyda’r siawns ganlynol 
o ddigwydd mewn unrhyw flwyddyn benodol: 

• 1 mewn 30 (3%) 
• 1 mewn 100 (1%) 
• 1 mewn 1000 (0.1%) 

Mae’r map diweddaraf hefyd yn rhoi’r data canlynol ar gyfer pob senario llifogydd: 

• Maint 
• Dyfnder 
• Cyflymdra (gan gynnwys cyfeiriad y llif ar ei gyflymdra mwyaf) 
• Perygl (o ran dyfnder a chyflymdra) 

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ffynhonnell y data (h.y. a oedd yn seiliedig ar 
waith modelu cenedlaethol neu waith modelu lleol) a’r hyder yn yr allbynnau data. 

Mae mapiau manwl ar gyfer ardaloedd yn BCBC i’w cael drwy’r ddolen ganlynol:  

https://naturalresources.wales/our-evidence-and-reports/maps/flood-risk-map/?lang=cy 

1.6 Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd ar gyfer Ard aloedd Perygl Llifogydd 

Ar hyn o bryd mae BCBC yng nghylch cyntaf y Rheoliadau a’r cynlluniau FRMP yw 
allbwn terfynol y cylch hwn gyda’r bwriad o gyhoeddi’r drafft hwn erbyn Rhagfyr 2015. 
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1.7 Y Ddeddf Rheoli Llifogydd a D ŵr  

Pasiwyd Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn gyfraith yng Nghymru a Lloegr ym mis 
Ebrill 2010. Ei bwriad oedd gweithredu argymhellion Syr Michael Pitt yn dilyn y llifogydd 
eang a gafwyd yn 2007. Pwrpas y Ddeddf hefyd oedd nodi’n gliriach beth oedd rolau a 
chyfrifoldebau’r gwahanol Awdurdodau Rheoli Perygl (RMA). 

O dan y Ddeddf, roedd yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gynhyrchu Strategaeth 
Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol, ac yn ofynnol i 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gynhyrchu Strategaeth Rheoli Perygl 
Llifogydd Lleol (LFRMS) a gwblhawyd yn 2011. 

Crëwyd strategaethau LFRMS i ddiffinio pwy yw’r awdurdodau RMA, beth yw eu 
swyddogaeth a beth yw eu cyfrifoldebau. Datblygwyd y strategaethau LFRMS i fod yn 
gyson â’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol. 
Cyn cyhoeddi’r fersiwn ddrafft aeth y LFRMS drwy broses o graffu cyhoeddus drwy 
ymgynghori cyn cael ei chyhoeddi’n swyddogol.    
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2.0 Ardal yr Astudiaeth 

2.1 Yr Ardal Weinyddol 

Awdurdod unedol yn ne Cymru yw Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda 
phoblogaeth o dros 128,000 ac arwynebedd o 285 cilometr sgwâr. Mae’r ardal o 
gwmpas Pen-y-bont ar Ogwr, sef y brif dref, yn cynnwys tri chwm glofaol blaenorol a 
stribyn arfordirol gydag economi'r Fwrdeistref Sirol yn dibynnu’n bennaf ar 
weithgynhyrchu, dosbarthu, manwerthu, twristiaeth a ffermio. 

Mae gan y Fwrdeistref Sirol dair cymuned cwm (Cwm Llynfi, Cwm Garw a Chwm 
Ogwr), y brif dref Pen-y-bont ar Ogwr a’r cymunedau o’i chwmpas, a’r gymuned 
arfordirol o gwmpas Porthcawl. Gweler Ffigwr 1 am ffin weinyddol BCBC.  

2.2 Perygl Llifogydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bon t ar Ogwr 

Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael llifogydd o amrywiol ffynonellau; o'r 
afonydd, o gyrsiau dŵr cyffredin, o garthffosydd ac o ddŵr daear. Mae'r perygl o bob 
math o lifogydd yn wahanol wrth hefyd ystyried y math o ddigwyddiad tywydd (dwysedd 
a pharhad) a hefyd y math o bridd, y math o graig a faint o drefoli sydd wedi digwydd. 

Mae llifogydd o’r afonydd yn digwydd wrth i’r prif gyrsiau dŵr lifo drosodd; yn BCBC y 
Prif Afonydd yw Ogwr, Garw a Llynfi sy’n rhedeg o'r gogledd i'r de yn y Fwrdeistref; 
mae'r rhain yn cyd-gyfarfod i'r gogledd o Ben-y-bont ar Ogwr lle mae Afon Ewenni, sy’n 
rhedeg o’r dwyrain i'r gorllewin, yn ymuno i'r de o Ben-y-bont ar Ogwr cyn cyrraedd y 
môr i'r dwyrain o Borthcawl. Mae rhan o Morfa Brook wedi’i dynodi’n Brif Afon sy’n 
bwydo i Afon Ogwr ym Mhen-y-bont ar Ogwr. NRW sy’n gyfrifol am y perygl llifogydd o’r 
Prif Afonydd.    

Mae llifogydd dŵr wyneb yn fwy cyffredin mewn ardaloedd trefol nad ydynt, yn amlwg 
felly, yn dueddol o gael llifogydd. Mae llifogydd dŵr wyneb yn creu problemau i’r 
awdurdodau lleol oherwydd diffyg rhybuddio ymlaen llaw ar eu cyfer. Nid yw’r 
rhagolygon yn gallu darogan yn gywir pryd, lle a faint o law sydd i'w ddisgwyl yn ystod y 
digwyddiadau. Fel arfer mae’n dibynnu ar yr ardal fach leol yr effeithir arni pan fydd 
glaw trwm yn disgyn o bryd i’w gilydd; mae’r cymoedd llechweddog a serth yn dioddef o 
fflach-lifogydd yn ystod y digwyddiadau hyn gyda’r tiroedd isel hefyd yn dioddef wrth i’r 
glaw wneud i’r systemau draenio orlifo. 

Cyfrifoldeb yr ymgymerwr dŵr yw'r perygl llifogydd o’r prif garthffosydd cyhoeddus a’r 
cyflenwad dŵr ffres, sy’n disgyn ar ysgwyddau Dŵr Cymru/Welsh Water (DCWW). 
Mae’r systemau dŵr aflan a dŵr wyneb sy’n cael eu rhedeg gan DCWW wedi eu 
hadeiladu a’u cynnal i'r safonau dylunio cyfredol. Pan fydd y nodweddion hyn yn llifo 
achosir hyn fel arfer gan gynnydd yn y dŵr sy’n dod i mewn i’r system gan orlwytho'r 
system a gwneud iddi dywallt allan i'r wyneb gan greu perygl dŵr wyneb. 
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Mae llifogydd dŵr daear yn digwydd pan fydd dŵr wedi’i storio yn yr haenau athraidd o 
fewn yr is-wyneb yn llifo dros y capasiti storio. Nid yw hyn bob amser i’w weld ar lawr y 
cwm ond gall ddigwydd yn uwch i fyny o ffynhonnau naturiol sy’n cynyddu’r allbwn. Gall 
y math yma o lifogydd ddigwydd ddiwrnodau ar ôl i’r glaw ddechrau disgyn ac mae’n 
gyffredin mewn ardaloedd sydd â dyfrhaenau mawr yng ngwely’r graig. Ystyrir bod 
maes glo De Cymru’n ddyfrhaen fach, a’r calchfaen carbonifferaidd athraidd yn 
ddyfrhaen fawr, er bod y ddaeareg waelodol yn cyflwyno digon o stratigraffeg i ganiatáu 
lefelau uchel o ddŵr daear, o gofio bod gan dopograffi’r ardal dirwedd uchel, sy’n 
sianelu’r dŵr daear i lawr y cwm yn gyflym gan felly gyfyngu ar faint sy’n trylifo’n is a 
chynyddu faint sy’n rhedeg oddi ar y wyneb. Nid yw dŵr daear fel arfer yn berygl 
llifogydd; fodd bynnag gallai goblygiadau gaeafau gwlypach a mwy tyner olygu y bydd 
angen edrych eto ar y risg pan fydd technoleg yn caniatáu astudiaeth gynhwysfawr o’r 
ffenomenon. Mae Arolwg Daearegol Prydain (BGS) wedi cyhoeddi eu rhifynnau cyntaf 
o fapiau tueddiadau llifogydd dŵr daear ac yn datblygu cronfeydd data i gyd-fynd â’r 
mapiau hyn. Bydd y mapiau cenhedlaeth nesaf yma’n ffurfio rhan, mae’n debyg, o’r 
gyfres nesaf o gynlluniau rheoli perygl llifogydd. 

 

2.3 Ardaloedd Perygl Llifogydd ym Mwrdeistref Sirol  Pen-y-bont ar Ogwr  

Roedd y Rheoliadau Perygl Llifogydd (2009) yn sefydlu ei bod yn ofynnol adnabod y prif 
ardaloedd sy'n wynebu perygl llifogydd o ddŵr wyneb ym mhob awdurdod LLFA. 

I sicrhau cysondeb ar draws yr awdurdodau LLFA, datblygodd DEFRA a LlC y 
dangosyddion risg allweddol a’r trothwyon cysylltiedig i sefydlu lle’r oedd perygl 
sylweddol ynghyd â’r Ardaloedd Perygl Llifogydd dangosol. 

Cafodd yr Ardaloedd Perygl Llifogydd eu hadnabod drwy ddefnyddio’r mapiau llifogydd 
a gynhyrchwyd gan NRW i adnabod 1km sgwâr lle mae’r perygl llifogydd yn uwch na'r 
trothwyon canlynol: 

• O leiaf 200 o bobl 
• O leiaf 20 o fusnesau 
• O leiaf dau wasanaeth hanfodol 

Trothwyon Perygl Llifogydd (Sgwariau Glas) yw’r enw ar y sgwariau grid 1km. 

Yn BCBC er na wnaeth NRW adnabod unrhyw Drothwyon Perygl Llifogydd (Sgwariau 
Glas), roedd trafodaeth â LlC/WLGA wedi nodi ei bod yn bwysig i bob LLFA gyflwyno 
FRMP. Mae trafodaeth â LlC wedi nodi y gallai’r meini prawf uchod newid cyn yr 
adolygiad yn 2021. Ystyrir felly y bydd gan BCBC Drothwyon Perygl Llifogydd 
(Sgwariau Glas) erbyn y cyfnod adolygu nesaf. 
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Er mwyn adnabod yr ardaloedd perygl llifogydd o fewn ffin weinyddol BCBC, 
defnyddiwyd y Map Llifogydd Dŵr Wyneb diweddaraf (uFMfSW). Mae’r uFMfSW yn 
adlewyrchu’r senarios llifogydd gwaethaf ar gyfer y cyfnodau canlynol: 1 siawns mewn 
30, 1 mewn 100 ac 1 mewn 1000 o lifogydd dŵr wyneb mewn unrhyw flwyddyn. 

Gyda’r data oedd ar gael bu’n bosib adnabod yr eiddo preswyl a dibreswyl yn yr 
ardaloedd sy’n wynebu perygl llifogydd dŵr wyneb o dan y tair senario llifogydd, Uchel 
(1 siawns mewn 30 mlynedd), Canolig (1 mewn 100 mlynedd) ac Isel (1 mewn 1000 
mlynedd). Mae’r dadansoddiad ar gyfer y cynllun hwn felly wedi mabwysiadu dull, sy’n 
gyson ar draws Cymru, o ystyried ardaloedd lle mae’r data’n darogan yr effeithir arnynt 
gan lifogydd o fwy na 200mm. Dewiswyd y lefel hon i adlewyrchu lefel nodweddiadol 
lefel trothwy eiddo uwchlaw lefel y ffyrdd gerllaw. Cafodd y risg i weithgarwch 
economaidd ac i’r amgylchedd naturiol a hanesyddol ei hadnabod ar gyfer yr ardaloedd 
perygl uchel yn unig, ar ôl ymgynghori â BCBC. Tybiwyd faint o bobl a fyddai mewn 
perygl drwy ddefnyddio'r lluosydd eiddo tybiedig o 2.35 o bobl i bob cartref. 

Data wedi’i gynnwys yn y FRMP hwn: 

Er mwyn adnabod yr ardaloedd perygl llifogydd o fewn ffin weinyddol Pen-y-bont ar 
Ogwr, defnyddiwyd y Map Llifogydd Dŵr Wyneb diweddaraf (uFMfSW). Mae’r uFMfSW 
yn adlewyrchu’r senarios llifogydd gwaethaf ar gyfer y cyfnodau canlynol: 1 siawns 
mewn 30, 1 mewn 100 ac 1 mewn 1000 o lifogydd dŵr wyneb mewn unrhyw flwyddyn. 
 
Gyda’r data oedd ar gael bu’n bosib adnabod yr eiddo preswyl a dibreswyl yn yr 
ardaloedd sy’n wynebu perygl llifogydd dŵr wyneb o dan y tair senario llifogydd, Uchel 
(1 siawns mewn 30 mlynedd), Canolig (1 mewn 100 mlynedd) ac Isel (1 mewn 1000 
mlynedd). Mae’r dadansoddiad ar gyfer y cynllun hwn felly wedi mabwysiadu dull, sy’n 
gyson ar draws Cymru, o ystyried ardaloedd lle mae’r data’n darogan yr effeithir arnynt 
gan lifogydd o fwy na 200mm. Dewiswyd y lefel hon i adlewyrchu lefel nodweddiadol 
lefel trothwy eiddo uwchlaw lefel y ffyrdd gerllaw. Cafodd y risg i weithgarwch 
economaidd ac i’r amgylchedd naturiol a hanesyddol ei hadnabod ar gyfer yr ardaloedd 
perygl uchel yn unig, ar ôl ymgynghori â BCBC. Tybiwyd faint o bobl a fyddai mewn 
perygl drwy ddefnyddio'r lluosydd eiddo tybiedig o 2.35 o bobl i bob cartref. 
 
Data wedi’i gynnwys yn y FRMP hwn: 

1) Risg i bobl ac eiddo: 
a. Nifer y bobl yn yr ardaloedd perygl llifogydd - dyfnder >200mm 
b. Nifer yr eiddo preswyl sy'n wynebu perygl llifogydd – dyfnder >200mm 

 
2) Risg i weithgarwch economaidd:  

a. Eiddo dibreswyl yn yr ardaloedd perygl llifogydd – dyfnder >200mm 
b. Meysydd Awyr 
c. Ffyrdd / Traffyrdd 
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d. Prif Reilffyrdd 
e. Tir Amaethyddol – Graddau 1, 2, 3, 4 a 5 

 
3) Risg i'r Amgylchedd Naturiol a Hanesyddol: 

a. Dyfroedd Ymdrochi 
b. Gosodiadau Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (EPR) 
c. Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) 
d. Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) 
e. Safleoedd Ramsar 
f. Safleoedd Treftadaeth Byd 
g. Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 
h. Parciau a Gerddi  
i. Henebion Rhestredig 
j. Adeiladau Rhestredig 
k. Pwyntiau Tynnu Dŵr Trwyddedig 
l. Safleoedd o Ddiddordeb Cadwraeth Natur (SINC) 

 
Casglwyd data’n unol â’r fethodoleg EA ddiwygiedig a gwybodaeth o’r set ddata 
ganlynol: 
 

1) Setiau data Cadw o asedau hanesyddol dynodedig yn cynnwys data ar Henebion 
Rhestredig, Adeiladau Rhestredig, Parciau a Gerddi Hanesyddol Rhestredig, 
Polygon Tirluniau Hanesyddol, Safleoedd Treftadaeth Byd, Llongddrylliadau 
Dynodedig. 
 

2) Setiau data Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) yn cynnwys Gosodiadau EPR a 
Phwyntiau Tynnu Dŵr Trwyddedig. 

• Set ddata Pwyntiau Eiddo uFMfSW yn cynnwys data ar bwyntiau eiddo 
preswyl a dibreswyl o fewn ardal Awdurdod Lleol ddynodedig. Yn ogystal â’r 
data eiddo haen 2 cyfeiriadau OS, mae’r set ddata’n rhoi manylion am 
ganran o berimedr sy’n cael ei wlychu mewn digwyddiad glaw P30, P100 a 
P1000 ar chwe gwahanol ddyfnder: 0mm, 150mm, 200mm, 300mm, 600mm 
and 900mm. 

• Y Porth-Daear Lle ar gyfer Setiau Data Cymru, gan gynnwys Dyfroedd 
Ymdrochi, Ardaloedd AGA ac ACA a Safleoedd SoDdGA. 

• Taenlen ar Bwyntiau Tynnu Dŵr Trwyddedig: Taenlen yn cynnwys manylion 
am yr holl drwyddedau tynnu dŵr gweithredol ym mhob Awdurdod LLFA. 

• Setiau data Defnyddwyr BCBC gan gynnwys data MasterMap OS sy’n 
cynnwys data ar ffyrdd a rheilffyrdd, Mapiau OS – mapiau cefndir i bwrpas 
cyfeiriol a safleoedd SINC. 
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Cafodd yr ardaloedd LFRIA eu dewis ar sail canlyniadau’r dadansoddiad uchod.  

 
Ffigwr 1: Ffin weinyddol BCBC. 

  



CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD DRAFFT BCBC F.2 

17 

3. Sut y rheolwn y perygl llifogydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
ar hyn o bryd 

3.1Sut y blaenoriaethwn ein gwaith 

Mae gwaith yn cael ei flaenoriaethu ar sail dadansoddiad cost a budd gan Lywodraeth 
Cymru (LlC); mae’n ofynnol ar gyfer unrhyw waith sy’n costio mwy na’r gyllideb cynnal a 
chadw. Defnyddir y dadansoddiad cost a budd i benderfynu ar addasrwydd a 
chynaliadwyedd y prosiect cyfalaf ar gyfer lleihau’r perygl. Mae LlC wedi nodi ystod o 
ffactorau sydd angen eu hystyried: 

• Perygl i fywyd;  
• Cynaliadwyedd hirdymor y gymuned, y dull a weithredir a’r amgylchedd 

ehangach;         
• Effeithiau, cost a manteision economaidd;  
• Effeithiau llifogydd ar gapasiti gweithredol unrhyw seilwaith hanfodol;  
• Effeithiau, cost a manteision cymdeithasol;  
• Pa mor aml y mae llifogydd yn digwydd;  
• Y gost a’r manteision amgylcheddol sy’n deillio o’r gwaith;  
• Argaeledd safleoedd digolledu priodol lle mae’r gwaith yn effeithio ar 

gynefinoedd dynodedig;  
• Er effeithiau ar ein treftadaeth ddiwylliannol ehangach; a’r  
• Manteision lluosog o ran iechyd a lles pobl.  

Wrth gyflawni dadansoddiad cost a budd, ystyrir y perygl i fywyd i fod y ffactor bwysicaf 
wrth benderfynu ar flaenoriaethau buddsoddi. Rhoddwyd y system hon yn ei lle i 
sicrhau bod gwaith rheoli perygl llifogydd yn gynaliadwy ar draws Cymru.  

3.2 Gyda phwy yr ydym yn gweithio i reoli’r perygl llifogydd 

Fel y disgrifiwyd eisoes mae gwaith rheoli perygl llifogydd wedi’i sefydlu drwy FRR 
2009, wedi eu hatodi gan Ddeddf FWMA 2010. O dan y Ddeddf hon mae gan 
awdurdodau rheoli perygl dynodedig gyfrifoldebau uniongyrchol i reoli perygl llifogydd 
ac mae BCBC wedi’i ddynodi’n awdurdod LLFA gyda chyfrifoldeb am berygl llifogydd o: 

1. Gyrsiau dŵr cyffredin (cwrs dŵr nad yw’n ffurfio rhan o brif afon ac sy’n cynnwys 
llyn, pwll dŵr neu ardal ddŵr arall sy’n llifo i gwrs dŵr cyffredin).   
 

2. Dŵr (ffo) oddi ar y wyneb (glaw, eira etc sydd ar yr wyneb neu'r ddaear a heb 
fynd i mewn i gwrs dŵr, system ddraenio neu garthffos gyhoeddus). 
 
 

3. Dŵr daear (dŵr sydd wedi trylifo i’r ddaear a allai ffurfio pyllau dŵr neu ffrwd o 
dan y ddaear a allai yna dywallt allan i’r wyneb ond yn is i lawr y dalgylch). 
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Mae’r Ddeddf hefyd yn dynodi Ymgymerwyr Dŵr fel awdurdodau rheoli perygl llifogydd; 
yn ardal BCBC, DCWW sy’n gyfrifol am ddarparu cyflenwad o ddŵr ffres i, a dŵr aflan o 
eiddo; DCWW sy’n gyfrifol am y perygl llifogydd o’r prif gyflenwad dŵr ac o’r 
carthffosydd aflan a dŵr storm cyhoeddus. NRW sy’n weithredol gyfrifol am lifogydd o’r 
prif afonydd, y môr ac am erydu arfordirol; ac sy'n gyfrifol am oruchwylio’r holl waith o 
reoli’r perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru. 

Mae awdurdodau rheoli perygl llifogydd eilaidd hefyd sydd â dyletswydd i weithio mewn 
partneriaeth i reoli’r perygl llifogydd. Yr awdurdodau sy’n gweithredu yn ardal BCBC yw 
Corff Treftadaeth Cymru (CADW), SWTRA - Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru, Network 
Rail; mae'r partneriaid eraill yn cynnwys cwmnïau cyfleustodau eraill, cymdeithasau tai, 
yr ymddiriedolaeth iechyd, yr heddlu a’r gwasanaethau tân ac achub sy’n aml yn rhan 
o’r rhwydwaith gwydnwch. 

3.3 Sut y mae’r FRMP hwn wedi cael ei gydgysylltu 

Datblygwyd y cynllun FRMP hwn mewn partneriaeth â nifer o asiantaethau rheoli perygl 
ar draws de-orllewin Cymru (NRW, DCWW, Awdurdodau Lleol partner) a daeth prif 
ffocws yr ymchwil drwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a fu’n cyfarwyddo 
awdurdodau LLFA ar draws de-ddwyrain Cymru yn Grŵp Rheoli Perygl Llifogydd De 
Orllewin Cymru (SWWFRMG). Mae hyn wedi bod yn llwyfan i ddatblygu gweithgorau ac 
i dargedu’r arferion gorau sydd eu hangen i symud cynlluniau rheoli perygl llifogydd 
ymlaen yn gywir; a hyn oll yn defnyddio’r datblygiadau technolegol diweddaraf i ennill 
dealltwriaeth gynhwysfawr o’r perygl llifogydd i gymunedau. Mae’r gwaith wedi’i gefnogi 
ymhellach gan gyfraniad yr holl awdurdodau LLFA yn Ne Orllewin Cymru a chan 
gynrychiolwyr o DCWW, WLGA a NRW. Mae’r gwaith partneriaeth wedi’i dreialu drwy 
grwpiau rhanbarthol. Fodd bynnag gan NRW a chwmni JBA Consultancy y cafwyd y 
modelau perygl llifogydd lefel uchel a ddefnyddiwyd i ddatblygu’r mapiau perygl a risg a 
gyflwynir gyda’r adroddiad hwn.  

Mae’r gwaith dadansoddi manwl o’r modelau llifogydd wedi’i wneud gan swyddogion 
BCBC o wahanol adrannau yn y Cyngor. Mae’r gwaith asesu hwn wedi ystyried 
addasrwydd y model o’i gymharu â’r wybodaeth leol bresennol a phrofiadau o lifogydd 
blaenorol.  

3.4 Mesurau sydd eisoes ar waith ym Mwrdeistref Sir ol Pen-y-bont ar Ogwr 
i reoli’r perygl llifogydd 

Mae llifogydd wedi’i adnabod yng Nghofrestr Risg Gymunedol Fforwm Gwydnwch Lleol 
De Cymru fel digwyddiad sy'n cyflwyno risg uchel; mae gan BCBC ddyletswydd felly i 
roi cynlluniau yn eu lle ar gyfer rhagweld ac ymateb i ddigwyddiadau llifogydd. Mae’r 
Cynllun yn cyflwyno’r trefniadau sy’n bodoli yn BCBC ar gyfer rhagweld ac ymateb i 
lifogydd. Mae’n cynnwys manylion er mwyn gallu adnabod yr ardaloedd sy’n wynebu 
mwy o berygl llifogydd lleol, seilwaith allweddol a phobl agored i niwed, sut yr ysgogir y 
cynllun ymatebol a beth yw rolau a chyfrifoldebau’r staff allweddol, fel bod canllawiau 
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clir yn eu lle i bawb fydd yn ei ddefnyddio. Mae’r Cynllun yn cael ei adolygu a'i 
ddiweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu unrhyw newid mewn risg / perygl, adnoddau a 
rheolaeth ac yn rhan o gyfres o Gynlluniau Ardal gan BCBC (Cynllun Digwyddiadau 
Mawr, Gweithdrefnau Gwagu Adeiladau, Cynllun Canolfan Orffwys, Cynllun Adfer a 
Chynllun Pompren a Llwybr Pren Afon Ogwr) sydd wedi eu datblygu â Fforwm 
Gwydnwch Lleol De Cymru. Rhoddir cyngor o dan yr adran Materion Cynllunio 
Argyfwng ar wefan BCBC. 
 

Ar hyn o bryd mae gan BCBC strategaeth LFRMS sy’n disgrifio sut y mae’r awdurdod 
yn rheoli’r perygl llifogydd o fewn ffin weinyddol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r strategaeth 
yn cyflwyno nifer o fesurau i liniaru yn erbyn y perygl llifogydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 
Rhoddir mwy o fanylion am y mesurau hyn yn y LFRMS, gyda throsolwg isod. 
 
Mae trefniadau Draenio Priffyrdd wedi cael eu datblygu i fynd i’r afael â’r perygl llifogydd 
ar y briffordd o gwlfertau a gylis. Mae rhaglen cynnal  cwlfertau'n cael ei chyflawni gyda 
blaenoriaeth risg ar sail tair gradd risg wedi’i dynodi i bob cwlfert: 

1. Risg Uchaf (wedi achosi llifogydd yn y gorffennol) 
2. Risg Ganolig (heb achosi llifogydd yn y gorffennol ond gallai achosi llifogydd mewn 

eiddo pe bai’n blocio) 
3. Risg Isel (heb achosi llifogydd yn y gorffennol ond yn annhebygol o achosi llifogydd 

mewn eiddo pe bai’n blocio) 

4. Mae Draeniau Priffordd ar y rhwydwaith mabwysiedig yn cael eu rheoli ar sail risg; 
mae rhwydwaith o dros 700km o ddraeniau priffordd ynghyd â 29,000 o gylis, yn 
ogystal â systemau dŵr hysbys ac anhysbys fel carthffosydd aflan a chyrsiau dŵr 
sy’n effeithio ar ei gilydd ac sy’n berthnasol i reoli’r perygl llifogydd. Mae’r gylis ar 
ffyrdd a gynhelir ar draul y cyhoedd yn cael eu harchwilio’n flynyddol o leiaf ac 
unrhyw ddraeniau gyda siwrwd neu rwbel ynddynt (a allai wneud i ddŵr lifo ar y 
ffordd) yn cael eu cynnwys mewn rhaglen i'w glanhau dros y cyfnod hwn. Mae 
unrhyw draeniau gylis yn y ffordd, neu bibelli cysylltiedig, sydd wedi cael difrod neu 
wedi blocio y tu allan i’r rhaglen flynyddol, yn cael sylw ar sail ad-hoc a phan nodir y 
broblem gan archwiliad, neu’n cael eu hadrodd i’r Awdurdod Priffyrdd. Gallai hyn 
gynnwys pibelli wedi blocio lle byddai angen tynnu’r gwrthrych sy’n blocio’n llwyr a 
gosod pibell newydd. Mae BCBC wedi dechrau cofnodi’r rhwydwaith draeniau 
priffordd ar y gronfa ddata asedau er mwyn deall a rheoli’r perygl llifogydd yn well. 
Cofnodir pob safle newydd yn awtomatig gydag ôl-groniad o systemau hanesyddol 
hysbys yn cael eu cynnwys yn raddol. 

Mae BCBC yn archwilio amddiffynfeydd arfordirol gan gynnal a chadw’r rhai y mae 
BCBC yn berchen arnynt a chynnig cyngor i berchnogion trydydd parti. Mae 
amddiffynfeydd arfordirol BCBC yn cael eu harchwilio’n rheolaidd, yn wythnosol yn y 
gaeaf a phob pythefnos yn yr haf, gydag archwiliadau ychwanegol yn dilyn stormydd. 
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Mae mân-ddiffygion a nodir yn cael eu trwsio cyn gynted â phosib; mae unrhyw beth 
sydd angen gwaith mawr yn derbyn atgyweiriadau dros dro cyn gweithredu’r atebion 
hirdymor. Mae BCBC yn aelod o Grŵp Arfordirol Abertawe a Bae Caerfyrddin sy’n 
trefnu gwaith i fonitro lefel y blaendraeth ddwywaith y flwyddyn. Mae arfordir BCBC 
cyfan yn cael ei archwilio’n flynyddol ac unrhyw bryderon a nodir yn cael eu codi gyda 
thirfeddianwyr preifat lle bo angen. Mae cyllideb refeniw wedi’i dyrannu i dalu am fân 
waith cynnal a chadw. 

Rhoddir sylwadau a chyngor ar y perygl llifogydd i Geisiadau Datblygu gan gynnwys 
hyrwyddo systemau SuDS. Mae Ceisiadau Datblygu’n cael eu hadolygu i ystyried a oes 
perygl llifogydd i’r datblygiad, a fydd yn cynyddu’r perygl llifogydd yn rhywle arall, 
unrhyw effaith y bydd yn ei gael ar y seilwaith dŵr wyneb presennol ac ar yr 
amgylchedd, sut y rheolir dŵr wyneb a phwy fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r 
system. Mae angen i ddatblygwyr ddangos bod y system ddraenio fwyaf cynaliadwy ar 
gyfer y safle wedi’i dewis. Rhaid i unrhyw system draenio dŵr wyneb sydd i’w rhoi yn ei 
lle ddangos ei bod wedi lwfa ar gyfer y newid hinsawdd. Wrth ystyried draenio dŵr 
wyneb ar gyfer datblygiad, mae BCBC yn ystyried y graddiant, amodau’r ddaear, y 
defnydd tir blaenorol a pha mor agos yw at gyrsiau dŵr a nodweddion eraill. Mae NRW 
yn gwneud sylwadau ar y perygl llifogydd o’r prif afonydd a’r môr, BCBC ar y perygl 
llifogydd o gyrsiau dŵr cyffredin, dŵr wyneb a hefyd, lle bo’n bosib, dŵr daear. Lle na 
chyflwynir digon o wybodaeth ac mae BCBC o blaid rhoi Caniatâd Cynllunio, bydd 
caniatâd yn cael ei roi ar yr amod y cyflwynir unrhyw fanylion sydd heb eto eu cyflwyno 
a bod cytundeb ynghylch y manylion hyn cyn dechrau ar y gwaith. Polisi Cynllunio 
Cymru (2011) yw’r polisi cynllunio defnydd tir cyffredinol ar gyfer Cymru. Hwn yw’r 
fframwaith polisi ar gyfer paratoi cynlluniau datblygu awdurdodau cynllunio lleol yn 
effeithiol. Atodir y brif ddogfen bolisi gan 21 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) seiliedig ar 
bwnc. Y brif ddogfen sy’n dylanwadu ar berygl llifogydd yw TAN15 (Datblygu a’r Perygl 
Llifogydd). 
 

Mae BCBC yn cadw cofrestr o asedau dŵr wyneb gan gynnwys manylion am bwy sy’n 
gyfrifol am eu harchwilio a'u cynnal, yn cynnwys asedau BCBC a rhai trydydd parti: Yn 
unol ag A21 o Ddeddf FWMA 2010 mae BCBC wedi paratoi cofrestr asedau o 
strwythurau a nodweddion sydd, ym marn yr awdurdod, yn debygol o gael effaith 
sylweddol ar berygl llifogydd. Mae’r Gofrestr yn brosiect parhaus gyda gwybodaeth 
newydd yn cael ei hychwanegu fel y daw ar gael, naill ai wrth i seilwaith newydd gael ei 
hychwanegu neu'n dilyn darganfod asedau hanesyddol. Mae BCBC yn archwilio 
asedau dŵr wyneb y mae’n gyfrifol amdanynt yn rheolaidd, hefyd pan fydd yn derbyn 
rhybuddion am dywydd difrifol archwilir y mannau sy’n ddrwg am lifo i sicrhau bod 
gridiau draenio’n glir mewn mannau lle gallai gridiau wedi blocio arwain at lifogydd 
mewn eiddo. 

Mae BCBC yn ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd gan gofnodi’r canlyniadau a chynnig 
cyngor a chymorth, lle bo hynny’n bosib, i’r partïon perthnasol i liniaru a datrys unrhyw 
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broblemau. Bydd BCBC yn cofnodi canlyniadau unrhyw ymchwiliad ac yn cael cyswllt 
ag awdurdodau RMA eraill fel bo angen. Bydd cadw cofnodion dros gyfnod o amser yn 
helpu i adnabod unrhyw dueddiadau / achosion sydd wrth wraidd y broblem ac yn 
ddefnyddiol ar gyfer rhoi cyngor ar ganlyniadau a datblygu mesurau lliniaru ar gyfer y 
bobl yr effeithir arnynt. 
 
Mae BCBC wedi treialu gosod synwyryddion rhybudd llifogydd mewn pedair cwlfert 
strategol lle byddai canlyniadau blocio a dŵr yn llifo drosodd yn ddifrifol i’r eiddo 
cyfagos ac i’r rhwydwaith priffyrdd. Pan fydd lefel y dŵr yn codi uwchlaw lefel neilltuol 
mae’r system yn anfon rhybuddion testun i swyddogion dyletswydd ac Uned Cymorth 
Cwsmeriaid Bryncethin, gan roi amser i archwilio'r lleoliad am unrhyw beth a allai fod yn 
blocio’r cwlfert neu i rybuddio preswylwyr a chymryd mesurau (sachau tywod etc) pe bai 
angen. Profodd y rhain i fod yn effeithiol ac mae dau arall wedi eu gosod hyd yma. 
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4 Cydgysylltu gyda Chynllun Rheoli Perygl Llifogydd  Gorllewin Cymru 
4.1 Cyffredinol 

Mae cynllun FRMP BCBC wedi cael ei gydgysylltu’n uniongyrchol â Chynllun Rheoli 
Perygl Llifogydd Gogledd Cymru (WWFRMP), a ddatblygwyd gan NRW. Mae'r 
WWFRMP wedi canolbwyntio ar warchod, gwella a gwneud defnydd cynaliadwy o’r 
amgylchedd dŵr. Paratowyd y cynllun hwn o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 
(WFD) lle mae angen i holl wledydd yr Undeb Ewropeaidd reoli'r amgylchedd dŵr i 
safonau cyson. Rhaid i bob gwlad:  

 
• Atal dirywiad yn statws yr ecosystemau acwatig, eu gwarchod a gwella cyflwr 

ecolegol y dyfroedd; 
• Anelu at gyflawni statws da, o leiaf, ar gyfer pob corff dŵr erbyn 2015. Lle nad 

yw hyn yn bosib ac yn amodol ar y meini prawf yn y gyfarwyddeb, y nod fydd 
ennill statws da erbyn 2021 neu 2027; 

• Cwrdd â gofynion y gyfarwyddeb fframwaith dŵr ar gyfer ardaloedd 
gwarchodedig; 

• Hyrwyddo defnydd cynaliadwy o ddŵr fel adnodd naturiol; 
• Gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau sy’n dibynnu’n uniongyrchol ar ddŵr; 
• Yn raddol, rhyddhau llai neu ddileu’n llwyr unrhyw lygryddion unigol neu grwpiau 

o lygryddion sy'n cyflwyno bygythiad sylweddol i'r amgylchedd dŵr; 
• Lleihau’n raddol unrhyw lygredd mewn dŵr daear ac atal neu gyfyngu ar 

fynediad llygredd;  
• Cyfrannu at liniaru effeithiau llifogydd a sychder. 

Mae rheoli’r perygl llifogydd yn un o’r prif resymau pam fod corff dŵr yn methu â chwrdd 
ag amcan y WFD yng Nghymru.  Dyna pam ei bod yn bwysig sicrhau, lle mae angen 
gwneud gwaith i reoli’r perygl llifogydd, y dewisir opsiwn nad yw’n arwain at ddirywio’r 
amgylchedd dŵr ymhellach ond yn hytrach sy’n achub ar bob cyfle posib i wella’r 
amgylchedd a darparu manteision i bawb. 

Wrth ddewis y mesurau yn y FRMP rydym wedi ystyried beth sydd gan y WWFRMP 
mewn golwg i sicrhau bod y ddau’n cyd-fynd â’i gilydd.  Lle mae cyfle amlwg i gwrdd â’r 
Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) a’r Rheoliadau Perygl Llifogydd (FRR), rydym 
wedi ceisio ei gynnwys. 
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Dalgylchoedd Rheoli Ardaloedd Basn Afon Cymru 
  

Ffigwr 2: Dalgylchoedd Rheoli Ardaloedd Basn Afon Cymru 
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5 Amcanion Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor B wrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr 

5.1 Crynodeb o Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth  Cymru ar gyfer Rheoli'r 
Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru 

Ym mis Tachwedd 2011 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei “Strategaeth Genedlaethol 
ar gyfer Rheoli’r Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru” 
Mae’r ddogfen hon yn nodi pedwar Amcan Trosfwaol ar gyfer rheoli’r perygl llifogydd 
yng Nghymru. 
Yr amcanion hyn yw: 

1. Lleihau’r canlyniadau i unigolion, cymunedau, busnesau a’r amgylchedd 
oherwydd llifogydd ac erydu arfordirol. 

2. Codi ymwybyddiaeth pobl a’u cynnwys yn yr ymateb i’r perygl llifogydd ac 
erydu arfordirol. 

3. Darparu ymateb effeithiol a chyson i ddigwyddiadau llifogydd ac erydu 
arfordirol. 

4. Blaenoriaethu buddsoddiad yn y cymunedau sydd fwyaf mewn perygl. 
 

5.2 Amcanion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o ’r Strategaeth Rheoli 
Perygl Llifogydd Lleol 

Ochr yn ochr â’r safonau cenedlaethol trosfwaol, ar gyfer y LFRMS, penderfynodd 
BCBC y byddai egwyddorion y Strategaeth hon yn seiliedig ar yr amcanion canlynol: 

• Iechyd a Lles, 
• Budd Economaidd, 
• Yr Amgylchedd a Threftadaeth Ddiwylliannol. 

Mae’r tabl isod yn cysylltu'r amcanion trosfwaol yn y strategaeth genedlaethol i 
egwyddorion strategaeth LFRMS BCBC. 
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Iechyd a Lles 
(HW) 

Ymgysylltu â’n cymunedau 
i roi cyngor a gwybodaeth 

X X X  

Ymateb i ddigwyddiadau ac 
ymchwilio iddynt 

X  X  

Cynnal a chadw asedau X   X 

Osgoi datblygiadau amhriodol X X   
Chwilio am atebion i leihau 
peryglon a chanlyniadau llifogydd 

X  X X 

Budd 
Economaidd 
(EB) 

Sicrhau bod y mesurau presennol 
ac arfaethedig yn cael effaith 
gadarnhaol ar yr economi 

   X 

Bod yn rhagweithiol mewn cynnal 
yr asedau presennol 

X   X 

Osgoi datblygiadau amhriodol X X   
Gweithio gyda busnesau, 
cymunedau a datblygwyr 

X X  X 

Ystyried y goblygiadau parhaus o 
ran cynnal a chadw a’r newid 
hinsawdd 

X X   

Amgylchedd 
a 
Threftadaeth 
Ddiwylliannol 
(ECH) 

Mae’r mesurau presennol ac 
arfaethedig yn cael effaith 
gadarnhaol gyffredinol ar yr 
amgylchedd a’r dreftadaeth 
ddiwylliannol 

X   X 

Mae unrhyw effeithiau negyddol yn 
cael eu hasesu, eu lleihau a lle bo 
angen eu lliniaru 

X X   

 
Tabl 1: Amcanion trosfwaol y strategaeth genedlaethol ochr yn ochr ag egwyddorion 
LFRMS BCBC. 
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5.3 Crynodeb o’r broses o ddewis a blaenoriaethu me surau er mwyn cyflawni’r 
amcanion 

Wrth benderfynu ar y broses o ddewis a blaenoriaethu mesurau er mwyn cyflawni’r 
amcanion yn y Strategaeth ar gyfer y Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Lleol, bydd BCBC 
yn blaenoriaethu fel a ganlyn: 

• Adnabod y peryglon tymor canolig / hirdymor 
• Penderfynu ar fesur i reoli’r peryglon sydd wedi eu hadnabod 
• Ystyried gofynion y Strategaeth Genedlaethol ar Reoli’r Perygl Llifogydd ac 

Erydu Arfordirol  

6. Sut y rheolwn y perygl llifogydd ar lefel leol 

6.1 Caerau (LFRIA 01) 

Trosolwg  

Lleolir yr ardal LFRIA hon ym mhen draw gogleddol ffin weinyddol Pen-y-bont ar Ogwr 
o gwmpas pentref Caerau gan ymestyn dros ardal o tua 81ha. Mae’r LFRIA hon yn 
cynnwys Afon Llynfi sy’n llifo drwy ei chanol o’r gogledd-ddwyrain i’r de. Ardal breswyl 
ydyw’n bennaf gyda chyfanswm o 1,977 eiddo gan gynnwys 893 preswyl a 51 
dibreswyl. Drwy ddefnyddio’r lluosydd eiddo o 2.35 o bobl i bob cartref preswyl, mae 
poblogaeth yr ardal yn 2,099. Mae'r safle wedi'i ffinio gan Barc Coedwig Afan i'r gogledd 
a'r gorllewin, gan laswelltir garw i'r dwyrain a phentref Maesteg i’r de. Mae’r ardal yn 
llechweddu o gornel gogledd-ddwyrain ffin y safle i’r de o 250m AOD i 150m AOD. 

Mae Arolwg Daearegol Prydain (BGS) yn nodi bod yr ardal yn cynnwys Cystradau Glo 
Canol De Cymru gyda dyddodion Til arwynebol yn bennaf. Mae gan sianel Afon Llynfi 
ddyddodion Llifwaddod arwynebol.  
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Ffigwr 3: Derbynyddion allweddol yn yr ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb (1 mewn 30 mlynedd) yn LFRIA Caerau. 

Dadansoddiad o’r uFMfSW ar gyfer Caerau 

Mae cyfanswm o 1,977 eiddo yn ardal Caerau ac o’r rhain mae 248 yn eiddo preswyl a 
18 yn eiddo dibreswyl yr ystyrir eu bod yn wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. 
Drwy ddefnyddio’r lluosydd eiddo o 2.35 o bobl i bob cartref mae hyn yn cyfateb i 582 o 
bobl yr ystyrir eu bod yn wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. Mae llwybrau llif dŵr 
wyneb uchel i’w gweld gerllaw Afon Llynfi. Mae llwybrau llif dŵr wyneb uchel hefyd ar 
hyd Caerau Road, gan lifo o ochr gogledd-orllewinol y safle. Gwelir llwybr llif sylweddol 
ar hyd Heol Hermon hefyd, gan lifo o ogledd y LFRIA i’r de.  

Mae data hanesyddol gan NRW yn adnabod nifer o lifogydd yn y gorffennol. Ym 
Mehefin 2009 achoswyd llifogydd yn Nanytyffyllon a Chaerau gan gwlfertau a draeniau 
wedi blocio. Llwyddwyd i amddiffyn nifer o dai yn ystod y llifogydd drwy ddefnyddio 
sachau tywod. Ym 1998 byddai 12 eiddo yn Nantyffyllon a Chaerau wedi llifo pe na bai’r 
sachau tywod hyn wedi cael eu defnyddio. 

Rhoddir crynodeb o’r ffigyrau ar gyfer Caerau yn Nhabl 2 a Thabl 3. 
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Tabl 2: Pobl, gweithgarwch economaidd ac amgylchedd naturiol a hanesyddol yn ardal 
Caerau sy’n wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb  

Risg i Bobl ac Eiddo Cyfanswm yn y LFRIA  

Ffigyrau Risg 

Risg Uchel 

Risg i Bobl ac Eiddo 

Pobl (yn defnyddio lluosydd o 

2.35 i bob eiddo) 

2,099 583 

Eiddo Preswyl  893 248 

Eiddo Dibreswyl 51 18 

Gweithgarwch Economaidd 

Meysydd Awyr - - 

Ffyrdd (Traffyrdd) (km) - - 

Rheilffyrdd (km) - - 

Tir Amaethyddol  - Gradd 4 (m
2
) 102,707 4,201 

Tir Amaethyddol  - Gradd 5 (m
2
) 2,943 54 

Risg i Dderbynyddion Amgylcheddol 

Dyfroedd Ymdrochi (m
2
) 805,910 38,100 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig - - 

Safleoedd o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 

- - 

Safleoedd o Ddiddordeb 

Cadwraeth Natur (SINC) (m
2
) 

17,338 185 

Parciau a Gerddi  - - 

Henebion Rhestredig (m
2
) -  
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Nifer yr Adeiladau Rhestredig 16,488 - 

Nifer y Pwyntiau Tynnu Dŵr 

Trwyddedig 

- - 

 
Tabl 3: Pobl yn byw yn ardal Caerau sy'n wynebu risg ganolig ac isel o lifogydd dŵr 
wyneb 

 

Risg i Bobl ac Eiddo 

Ffigyrau Risg 

Risg Ganolig  Risg Isel 

Risg i Bobl ac Eiddo 

Pobl (yn defnyddio lluosydd o 

2.35 i bob eiddo) 
1,081 2,099 

Nifer yr Eiddo Preswyl  460 893 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 104 189 

 
Gwaith Modelu Gwirio a Dilysu ar y Ddaear 

Mae gan yr ardal LFRIA hon nifer o dai sy’n wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb o 1 
mewn 30 mlynedd a throthwy adeilad o 200mm. Yn benodol, mae eiddo preswyl ar hyd 
Heol Caerau wedi eu lleoli mewn ardal yr ystyrir ei bod yn wynebu risg uchel o lifogydd 
dŵr wyneb. Yn ogystal, lleolir rhai o’r tai ar hyd y ffordd hon ym Mharth Llifogydd 3 
oherwydd mae Afon Llynfi tua 10m i’r de o’r tai hyn. Felly hefyd, mae eiddo ym mhen 
gogleddol Dyffryn Road wedi eu lleoli ym Mharthau Llifogydd 2 a 3. Mae LiDAR yn 
dangos bod y tir yn llechweddu o’r gogledd i’r de; argymhellir felly oherwydd bod Afon 
Llynfi’n Brif Afon bod gwaith yn cael ei wneud ar y cyd ag NRW i liniaru’r perygl llifogydd 
ar gyfer yr eiddo hyn. NRW sy’n gyfrifol am reoli llifogydd o’r Prif Afonydd.  

Mae llifogydd dŵr wyneb uchel yn digwydd ar gyfer y tai preswyl ar hyd Hermon Road, 
Glanafon Terrace, Coegnant Road a Magazine Street hefyd. Mae’r tai ar hyd y ffyrdd 
hyn ar lefel y ddaear heb unrhyw drothwy i’w hamddiffyn rhag llifogydd sy’n awgrymu 
bod gan yr eiddo hyn risg uchel o lifogydd dŵr wyneb yn dod i mewn i’w tai.  

Mesurau  

Cyflwynir crynodeb isod o’r mesurau arfaethedig ar gyfer lliniaru llifogydd dŵr wyneb yn 
ardal Caerau. 
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Tabl 3: Crynodeb o’r mesurau i reoli’r perygl llifogydd ar gyfer Caerau 

Mesur yn y FRMP  
Cod adrodd yr Undeb 

Ewropeaidd 
Statws y Mesur 

Awdurdod 

sy’n Gyfrifol 

Cynllun Llifogydd Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

M24 - Atal Adolygiad BCBC 

Gwneud sylwadau Perygl Llifogydd M42 - Parodrwydd 

 

2016 - 2021 BCBC 

Cadw cofrestr o asedau dŵr wyneb M43 - Parodrwydd 

 

2016 - 2021 BCBC 

Archwilio cwlfertau / ymchwiliadau / 

gwaith archwilio cyflwr 

M41-  Parodrwydd Arfaethedig BCBC 

Synwyryddion rhybudd llifogydd 

electronig wrth gwlfertau strategol  

M41 - Parodrwydd  Parhaus  BCBC/DCWW 

Rhoi cyngor ar reoli’r perygl llifogydd M43 - Parodrwydd  

 

Parhaus NRW/BCBC 
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Adfer ac 
Adolygu Atal

AmddiffynParatoi

1 

5 0 

0 

Crynodeb o’r Ffigyrau Mesurau ar gyfer  Caerau  
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6.2  Maesteg (LFRIA 02) 

Trosolwg 

Lleolir y LFRIA hon yng nghyffiniau gogleddol ffin Pen-y-bont ar Ogwr o gwmpas 
pentref Maesteg gydag Afon Llynfi’n llifo o’r gogledd i’r de drwy’r LFRIA. Mae’r safle’n 
ymestyn dros ardal o tua 146ha. Ardal breswyl ydyw’n bennaf gyda chyfanswm o 1,759 
o dai preswyl a phoblogaeth o 4,134 o ddefnyddio'r lluosydd eiddo o 2.35 o bobl. Mae’r 
safle wedi’i ffinio gan bentref Caerau i’r gogledd, Llangynwyd i’r de, Parc Margam i’r 
gorllewin a glaswelltir / tir amaethyddol i’r dwyrain. 

Mae Arolwg Daearegol Prydain (BGS) yn nodi bod yr ardal yn cynnwys Cystradau Glo 
Canol De Cymru gyda dyddodion Llifwaddod arwynebol yn ei phen draw deheuol. Mae 
gweddill y safle’n cynnwys Til Rhewlifol. Lleolir y LFRIA o gwmpas dyffryn gyda thir yn 
llechweddu o’r gogledd i’r de o 144m AOD i 99m AOD.  Mae risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb wedi’i adnabod ar hyd coridor yr afon gyda phyllau dŵr yn cronni wrth y ffin 
ddeheuol.  

Mae’r LFRIA hon yn cynnwys Afon Llynfi gyda’r ardaloedd gerllaw ym Mharth Llifogydd 
2 fel y nodir hwynt ar Fapiau Llifogydd NRW. Diffinnir Parth Llifogydd 2 fel tir a aseswyd 
i gyflwyno 1 siawns mewn 100 mlynedd ac 1 mewn 1000 mlynedd o gael llifogydd o’r 
afon (1% – 0.1%) neu rhwng 1 siawns mewn 200 mlynedd ac 1 mewn 1000 mlynedd o’r 
môr (0.5% – 0.1%) mewn unrhyw flwyddyn. Mae nifer o ardaloedd a leolir ym Mharth 
Llifogydd 3, tir a aseswyd i gyflwyno 1 siawns mewn 100 mlynedd o gael llifogydd o'r 
afon (>1%) neu 1 siawns mewn 200 neu fwy o gael llifogydd o’r môr (>0.5%) mewn 
unrhyw flwyddyn, yn enwedig y cae hamdden i’r gogledd o orsaf rheilffordd Garth a’r 
ardal i’r de o Talbot Road. 
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Ffigwr 4: Derbynyddion allweddol yn yr ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb (1 mewn 30 mlynedd) yn LFRIA Maesteg. 

Dadansoddiad o’r uFMfSW ar gyfer Maesteg 

Mae cyfanswm o 3,252 eiddo yn ardal Maesteg ac o’r rhain mae 320 yn eiddo preswyl 
a 752 yn eiddo dibreswyl yr ystyrir eu bod yn wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. 
Drwy ddefnyddio’r lluosydd eiddo o 2.35 o bobl i bob cartref mae hyn yn cyfateb i 752 o 
bobl yr ystyrir eu bod yn wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. Mae gan yr ardaloedd 
gerllaw’r afon risg uchel gyda dŵr wyneb yn cronni a chreu pyllau dŵr i’r de o’r safle ac 
mewn ardal i gyfeiriad y gogledd. Ystyrir bod gan weddill y safle risg isel o lifogydd dŵr 
wyneb.  

Mae’r ardaloedd lle ceir pyllau dŵr wyneb yn cyd-ddigwydd â mannau tir isel. Lleolir yr 
ardaloedd hyn ar hyd llawr y dyffryn lle disgwylir i ddŵr wyneb lifo i lawr y llechweddau i 
gyfeiriad yr afon.  Gwelir llwybrau llif y dŵr ar nifer o’r ffyrdd yn yr ardal hon. Yng 
ngorllewin y LFRIA disgwylir gweld llwybrau llif ar hyd Wood Street a Garn Road gan 
lifo o’r gorllewin i’r dwyrain i lawr y dyffryn a hefyd ar hyd Upper Street a Llynfi Road. 

Mae data llifogydd hanesyddol wedi’i dderbyn gan NRW. Mae gan ardal Maesteg nifer 
o lifogydd a gofnodwyd rhwng 1994 a 2009 ar ôl i Afon Llynfi orlifo ei glannau. Yn y 
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LFRIA hon yn dilyn un digwyddiad ym 1994 gorlifodd Afon Llynfi allan i Caerau Road. 
Achosodd hyn lifogydd mewn un eiddo a nifer o fodurdai.  

Rhoddir crynodeb o’r ffigyrau ar gyfer Maesteg yn Nhabl 4 a Thabl 5.  

 
Tabl 4: Pobl, gweithgarwch economaidd ac amgylchedd naturiol a hanesyddol yn ardal 
Maesteg sy’n wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb  

Risg i Bobl ac Eiddo 
Cyfanswm yn y 

LFRIA  
Ffigyrau Risg 

Risg Uchel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd o 
2.35 i bob eiddo) 

4,134 752 

Eiddo Preswyl  1,759 320 

Eiddo Dibreswyl 239 74 

Gweithgarwch Economaidd 

Meysydd Awyr - - 

Ffyrdd (Traffyrdd) (km) - - 

Rheilffyrdd (km) 2.0 0.3 

Tir Amaethyddol  - Gradd 4 (m2) 9,359 204 

Tir Amaethyddol  - Gradd 5 (m2) 43,234 1,999 

Risg i Dderbynyddion Amgylcheddol 

Dyfroedd Ymdrochi (m2) 1,456,456 38,800 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig - - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 

- - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Cadwraeth Natur (SINC) (m2) 

3,713 - 

Parciau a Gerddi  - - 

Henebion Rhestredig (m2) 1,127 1,127 

Nifer yr Adeiladau Rhestredig 430 1 

Nifer y Pwyntiau Tynnu Dŵr 
Trwyddedig 

1 - 
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Tabl 5: Pobl yn byw yn ardal Maesteg sy'n wynebu risg ganolig ac isel o lifogydd dŵr 
wyneb 

Risg i Bobl ac Eiddo 
Ffigyrau Risg 

Risg Ganolig  Risg Isel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd 
2.35) 

1,730 4,134 

Nifer yr Eiddo Preswyl  736 1,759 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 104 189 
 
Gwaith Modelu Gwirio a Dilysu ar y Ddaear 

Mae wedi’i ddarogan y bydd tai ar hyd Talbot Street yn llifo gydag 1 siawns mewn 30 
mlynedd a throthwy adeilad o 200mm. Lleolir y tai hyn 60 metr i ffwrdd o Afon Llynfi. 
Mae’r ardal o fewn Parth Llifogydd Afon 2 NRW a rhan lai ohoni ym Mharth Llifogydd 
Afon 3. Oherwydd bod llifogydd afon hefyd yn effeithio ar yr eiddo hyn dylid cyflawni 
gwaith ar y cyd â NRW i liniaru'r perygl llifogydd o'r cyfuniad o ffynonellau yn yr ardal. 
Mae eiddo ar hyd Church Street, Meadow Bridgend Road, Oakwood a Mill Street hefyd 
ym Mharth Llifogydd Afon 2. Mae llifogydd afon hefyd yn effeithio ar dai ar hyd Ewenny 
Road sydd ym Mharth Llifogydd 2. Fodd bynnag ychydig i’r gogledd o Ewenny Road i’r 
de o Afon Llynfi, mae’r ardal yn dod o fewn Parth Llifogydd 3. Mae’r topograffi yn yr 
ardaloedd hyn yn gymharol fflat.  

Dengys y data LiDAR oedd ar gael, ynghyd â mapiau Golygfa Stryd hawdd cael gafael 
arnynt, fod gweddill yr eiddo sy’n wynebu perygl llifogydd dŵr wyneb hefyd wedi eu 
lleoli mewn ardaloedd cymharol fflat. Ymddengys bod tai mewn rhai o’r ardaloedd hyn 
yn is mewn cymhariaeth â lefel yr ardaloedd cyfagos. Maen nhw felly'n fwy tebygol o 
gael eu heffeithio gan lifogydd dŵr wyneb. 

Mesurau  

Rhoddir crynodeb yn y tabl isod o’r ardal ymchwiliadau llifogydd a’r mesurau sy’n cael 
eu hargymell yn y FRMP yn unol â Chod Adrodd 2 yr UE. Cynigiwn y mesurau hyn er 
mwyn rheoli’r perygl llifogydd lleol ar lefel dderbyniol yn y gymuned. 

 

 

Tabl 6: Crynodeb o’r mesurau i reoli’r perygl llifogydd ar gyfer Maesteg 
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Mesur yn y FRMP  Cod Adrodd yr UE Amserlen 
Awdurdod 

sy’n Gyfrifol 

Hyrwyddo gwydnwch eiddo a’r 
gymuned i ymdopi â llifogydd  

M61 - arall 2016 - 2021 BCBC 

Sicrhau bod Cynlluniau Argyfwng yn 
cael eu paratoi a’u profi 

M42 - Parodrwydd 
 

2016 - 2021 BCBC 

Cynnwys y Cyhoedd mewn gwaith 
archwilio / cynnal a chadw  

M43 - Parodrwydd 
 

Parhaus BCBC 

Gweithio mewn partneriaeth â NRW. 
Mae angen ystyried mwy ar y 
cysylltiad rhwng Llifogydd Dŵr Wyneb 
a Llifogydd o’r Prif Afonydd er mwyn 
deall ffynonellau a maint y llifogydd. 

M24 - Atal 
 

2016 - 2021 NRW/BCBC 

Mabwysiadu SuDS  M34 - Amddiffyn Arfaethedig BCBC 

Gwaith Modelu Dŵr Wyneb M24 - Atal 2016 - 2021 BCBC 
*Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) sy’n gyfrifol am reoli llifogydd o’r Prif Afonydd. 
 
 

 
  

Adfer ac 
Adolygu Atal

AmddiffynParatoi

0 2 

1 2 

Crynodeb o’r Ffigyrau Mesurau ar gyfer Maesteg 
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6.3 Pontycymer (LFRIA 03)  

Trosolwg 

Lleolir Pontycymer yng nghanol ardal ogleddol ffin weinyddol Pen-y-bont ar Ogwr. 
Mae’r ardal wedi’i ffinio gan laswelltir a thir ffermio i’r dwyrain, Coedwig Cwm Ogwr i’r 
gorllewin, pentref Blaengarw i’r gogledd a Phant-y-gog i’r de. Mae’r safle’n llechweddu 
o’r gogledd i’r de o uchder o 209m AOD i 138m AOD. Mae Afon Garw’n llifo i lawr ffin 
orllewinol y safle.  

Mae’r LFRIA yn ardal o tua 98.7ha gyda thua 1,966 eiddo a 438 o’r rheini’n eiddo 
preswyl a 98 yn ddibreswyl. Yn bennaf mae’r LFRIA yn cynnwys eiddo preswyl gyda 
nifer o ardaloedd hamdden. 

Yn ôl gwybodaeth gan y BGS mae’r LFRIA yn cynnwys Cystradau Glo Canol De Cymru 
gyda nifer o ddyddodion arwynebol. Lleolir Til Dyfnantaidd drwy ganol yr ardal gyda 
dyddodion Llifwaddod ar hyd ffin orllewinol y safle. Nid oes cofnodion o ddyddodion 
arwynebol ar draws gweddill yr ardal.  

Lleolir y rhan fwyaf o’r safle ym Mharth Llifogydd 1 sef tir a aseswyd i fod â llai nag 1 
siawns mewn 1000 mlynedd o lifogydd o’r afon neu’r môr (<0.1%). Fodd bynnag lleolir 
ardaloedd gerllaw’r afon ym Mharth Llifogydd 3 sef tir a aseswyd i fod ag 1 siawns 
mewn 100 mlynedd neu fwy o lifogydd o’r afon (>1%). Ystyrir bod y risg gyffredinol o 
lifogydd afon yn yr ardal yn isel.  
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Ffigwr 5: Derbynyddion allweddol yn yr ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb (1 mewn 30 mlynedd) yn LFRIA Pontycymer. 

Dadansoddiad o’r uFMfSW ar gyfer Pontycymer 

Mae cyfanswm o 1966 eiddo yn ardal Pontycymer ac o’r rhain mae 86 yn eiddo preswyl 
a 74 yn eiddo dibreswyl gyda risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. Drwy ddefnyddio’r 
lluosydd eiddo o 2.35 o bobl i bob cartref mae hyn yn cyfateb i 202 o bobl gyda risg 
uchel o lifogydd dŵr wyneb. Gwelir llwybrau llif dŵr wyneb uchel o gwmpas yr ardal 
gerllaw’r Afon. Mae llwybr llif dŵr wyneb uchel hefyd i’w weld ar hyd Bridgend Road. 
Mae pyllau dŵr wyneb sylweddol i'w gweld ar y cae pêl-droed, ym mhen deheuol y cae 
rygbi ac ym mhen deheuol ffin y safle ym Mhant-y-gog. Nid oes unrhyw gofnodion 
llifogydd hanesyddol ar gyfer y safle hwn. 

Rhoddir crynodeb o’r ffigyrau ar gyfer Pontycymer yn Nhablau 7 ac 8: 
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Tabl 7: Pobl, gweithgarwch economaidd ac amgylchedd naturiol a hanesyddol yn ardal 
Pontycymer gyda risg uchel o lifogydd dŵr wyneb . 

Risg i Bobl ac Eiddo 
Cyfanswm yn y 

LFRIA  
Ffigyrau Risg 

Risg Uchel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd o 
2.35 i bob eiddo) 

1,029 202 

Eiddo Preswyl  438 86 

Eiddo Dibreswyl 98 74 

Gweithgarwch Economaidd 

Meysydd Awyr - - 

Ffyrdd (Traffyrdd) (km) 24 - 

Rheilffyrdd (km) 2 - 

Tir Amaethyddol  - Gradd 4 (m2) 893,548 65,048 

Risg i Dderbynyddion Amgylcheddol 

Dyfroedd Ymdrochi (m2) 986,857 221,300 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig - - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 

- - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Cadwraeth Natur (SINC) (m2) 

8,758 - 

Parciau a Gerddi  - - 

Henebion Rhestredig (m2) - - 

Nifer yr Adeiladau Rhestredig 8 - 

Nifer y Pwyntiau Tynnu Dŵr 
Trwyddedig 

- - 
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Tabl 8: Pobl yn byw yn ardal Pontycymer sy'n wynebu risg ganolig ac isel o lifogydd dŵr 
wyneb 

 

Risg i Bobl ac Eiddo 
Ffigyrau Risg 

Risg Ganolig  Risg Isel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd 
2.35) 

392 1,029 

Nifer yr Eiddo Preswyl  167 438 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 28 50 
 
Gwaith Modelu Gwirio a Dilysu ar y Ddaear  

Mae gan eiddo yn ardal ogleddol y LFRIA o gwmpas pentref Blaengarw, yn enwedig o 
gwmpas Station Road, risg uchel o lifogydd dŵr daear o 1 mewn 30 mlynedd a throthwy 
adeilad o 200mm. Ar ôl archwilio’n defnyddio mapiau Golygfa Stryd sylwyd bod gan yr 
eiddo ar hyd Station Road fynedfeydd gyda throthwyon ar wahanol lefel a bod 
mynedfeydd yr eiddo hyn o’r ffrynt yn uwch na’r mynedfeydd yng nghefn yr adeiladau. 
Rhoddir mynediad i’r eiddo ar hyd Station Road drwy’r llawr cyntaf ond mae’r 
mynedfeydd yng nghefn yr eiddo hyn ar lefel is, ar y llawr gwaelod. Lleolir yr eiddo hyn 
ym Mharth Llifogydd 1. Lleolir eiddo ym mhen gorllewinol Station Road yn nes at Afon 
Garw ac mae data o LiDAR yn nodi bod cefnau’r eiddo hyn yn is na ffrynt yr adeiladau.  

Dengys yr ardal i’r de o’r LFRIA fod gan yr eiddo ar hyd Gwaun Bant risg llifogydd o 1 
mewn 30 mlynedd. Yn ôl data LiDAR mae’r ffordd yn llechweddu o’r dwyrain i’r 
gorllewin o 165m AOD i 155m AOD. Lleolir eiddo ar ochr ogleddol Gwaun Bant yn 
llawer is na’r eiddo y tu ôl iddynt.  

Lleolir eiddo ar hyd Fenton Place fel bod ganddynt risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. 
Mae’r ffordd yn llechweddu o’r gorllewin i’r dwyrain. Lleolir yr eiddo hyn ym Mharth 
Llifogydd 1 a thua 60m i ffwrdd o Afon Garw. Oherwydd bod y tir yn llechweddu i fyny 
o'r afon ni ystyrir bod gan yr eiddo hyn risg llifogydd o'r afon. Mae un eiddo preswyl ar 
ochr orllewinol yr afon (nid ar hyd unrhyw ffordd benodol), ym mhen draw Fenton Place, 
ym Mharth Llifogydd 3. Mae topograffi’r ardal yma’n gymharol fflat felly mae gan yr 
eiddo hwn risg llifogydd o’r afon.  
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Mesurau  

Rhoddir crynodeb yn y tabl isod o’r mesurau lliniaru perygl llifogydd ar gyfer 
Pontycymer. 

Tabl 0-9: Crynodeb o’r mesurau i reoli’r perygl llifogydd ar gyfer Pontycymer 

Mesur yn y FRMP  
Cod adrodd yr 

Undeb Ewropeaidd 
Amserlen 

Awdurdod 
sy’n Gyfrifol 

Sicrhau bod Cynlluniau Argyfwng yn 
cael eu paratoi a’u profi 

M42 - Parodrwydd 
 

2016 - 2021 BCBC 

Cynnwys y cyhoedd yn y gwaith 
archwilio / cynnal a chadw  

M43 - Parodrwydd 
 

Parhaus BCBC 

Mabwysiadu SuDS M34 - Amddiffyn Arfaethedig BCBC 

 

 

 

 

  

Adfer ac 
Adolygu Atal

AmddiffynParatoi
2 1 

0 0 

Crynodeb o’r Ffigyrau Mesurau ar gyfer Pontycymer 



CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD DRAFFT BCBC F.2 

42 

6.4 Cwm Ogwr (LFRIA 04) 

Trosolwg 

Lleolir LFRIA Cwm Ogwr yn ardal gogledd-ddwyreiniol ffin weinyddol Pen-y-bont ar 
Ogwr gan ymestyn dros ardal o tua 147.7ha. Mae’r LFRIA yn cynnwys pentrefi Nant-y-
Moel, Wyndham a Chwm Ogwr. Mae’r safle’n llechweddu o’r gogledd i’r de o uchder o 
tua 206m AOD i 125m AOD. Mae’r safle wedi’i ffinio gan laswelltir. Mae Ogwr Fawr yn 
llifo drwy ganol y safle.  

Mae'r LFRIA yn cynnwys amrywiaeth o wahanol dywodfaen. Mae’r ardal hefyd yn 
cynnwys dyddodion Llifwaddod a Thil arwynebol.  

Oherwydd bod Afon Ogwr Fawr yn llifo drwy ganol y LFRIA, mae gan yr ardaloedd 
gerllaw’r safle risg uchel o lifogydd afon. Lleolir y rhan fwyaf o ardal y safle ym Mharth 
Llifogydd 1 gyda’r ardaloedd o gwmpas Afon Ogwr Fawr, yn enwedig i’r dwyrain o’r 
afon o gwmpas y Cae Chwaraeon a’r Fynwent yn Price Town, ym Mharth Llifogydd 3. 

 

Ffigwr 6: Derbynyddion allweddol yn yr ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb (1 mewn 30 mlynedd) yn LFRIA Cwm Ogwr.
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Dadansoddiad o’r uFMfSW ar gyfer Cwm Ogwr 

Mae cyfanswm o 321 eiddo gyda risg uchel o lifogydd dŵr wyneb yn LFRIA Cwm Ogwr 
ac o’r rhain mae 290 yn eiddo preswyl a 31 yn eiddo dibreswyl. Drwy ddefnyddio’r 
lluosydd eiddo o 2.35 o bobl i bob cartref mae hyn yn cyfateb i 682 o bobl yr ystyrir eu 
bod yn wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. Yn ogystal dengys y mapiau uFMfSW 
ardaloedd gyda phyllau dŵr wyneb uchel sylweddol o gwmpas y Cae Chwaraeon, yr 
Ysgol a'r Fynwent yn Price Town.  

Yn ôl data llifogydd hanesyddol gan NRW cafwyd llifogydd yn 2007 yng Nghwm Ogwr. 
Cafodd y lefel uchaf a gofnodwyd erioed ei gofnodi ers gosod y cyfarpar mesur yn 
2000. Yn ystod y llifogydd hyn defnyddiwyd sachau tywod wrth ddrysau cefn yr eiddo ar 
hyd St John Street yng Nghwm Ogwr a chafodd waliau gerddi eu golchi ymaith gan 
ddŵr llif o Afon Ogwr Fawr. 

Tabl 9: Pobl, gweithgarwch economaidd ac amgylchedd naturiol a hanesyddol yn ardal 
Cwm Ogwr sy’n wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb  

Risg i Bobl ac Eiddo 
Cyfanswm yn y 

LFRIA  
Ffigyrau Risg 

Risg Uchel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd o 
2.35 i bob eiddo) 

2,747 682 

Eiddo Preswyl  1,169 290 

Eiddo Dibreswyl 119 31 

Gweithgarwch Economaidd 

Meysydd Awyr - - 

Ffyrdd (Traffyrdd) (km) - - 

Rheilffyrdd (km) - - 

Tir Amaethyddol  - Gradd 4 (m2) 88,384 58,07 

Tir Amaethyddol  - Gradd 5 (m2) 1,388,748 152,102 

Risg i Dderbynyddion Amgylcheddol 

Dyfroedd Ymdrochi (m2) 1,477,132 473,700 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig - - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 

- - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Cadwraeth Natur (SINC) (m2) 

33,915 - 

Parciau a Gerddi  - - 

Henebion Rhestredig (m2) -  

Nifer yr Adeiladau Rhestredig 8,591 1 

Nifer y Pwyntiau Tynnu Dŵr - - 
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Trwyddedig 

Tabl 10: Pobl yn byw yn ardal Cwm Ogwr sy'n wynebu risg ganolig ac isel o lifogydd 
dŵr wyneb 

Risg i Bobl ac Eiddo 
Ffigyrau Risg 

Risg Ganolig  Risg Isel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd 
2.35) 

1,215 2,811 

Nifer yr Eiddo Preswyl  517 1,169 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 40 100 
 
Gwaith Modelu Gwirio a Dilysu ar y Ddaear  

Ystyrir bod gan nifer fawr o eiddo yn y LFRIA risg llifogydd dŵr wyneb o 1 mewn 30 
mlynedd gyda throthwy adeilad o 200mm. Ystyrir bod gan eiddo preswyl ar hyd 
Valeview Terrace, Pembroke Road, pen deheuol Commercial Street a Llewelyn Street 
yn ardal ogleddol y LFRIA risg llifogydd dŵr wyneb uchel. Mae adolygiad o’r data 
LiDAR a lluniau ar-lein o'r awyr yn nodi nad oes trothwy gan nifer o'r eiddo hyn a'u bod 
ar lefel y ddaear. Hefyd, ystyrir bod gan rai adeiladau yn Price Town risg uchel o 
lifogydd dŵr wyneb ac mae llawer o’r eiddo yn Price Town ym Mharthau Llifogydd 2 a 3 
NRW. Mae’r rhain yn cynnwys eiddo preswyl ar hyd Waun Fach Terrace, Waun Lwyd 
Terrace a Gwendoline Street. Mae hyn hefyd yn wir am eiddo yn ardal Cwm Ogwr y 
LFRIA. Ystyrir bod gan eiddo ar hyd Commercial Street, Corbett Street, St John Street, 
Bridge Street, Walters Road a Water Street risg llifogydd o’r afon. Argymhellir felly bod 
gwaith yn cael ei wneud mewn partneriaeth â NRW i liniaru’r risg dŵr wyneb ac o’r afon 
yn yr ardaloedd hyn.  

Yn hanner deheuol y LFRIA ystyrir bod gan dai preswyl ar hyd Wyndham Street, 
Dunraven Place, Adare Street a Fron-Wen Terrace risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. 
Mae archwiliadau pellach o’r eiddo hyn drwy dynnu lluniau o’r awyr wedi nodi nad oes 
trothwy o gwbl neu fawr ddim trothwy gan y tai hyn.   

Mesurau  

Rhoddir crynodeb isod o’r mesurau sy’n cael eu hargymell i liniaru’r perygl llifogydd yng 
Nghwm Ogwr. 
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Tabl 12: Crynodeb o’r mesurau i reoli’r perygl llifogydd ar gyfer Cwm Ogwr 

 

Mesur yn y FRMP  Cod adrodd yr UE Amserlen 
Awdurdod 

sy’n Gyfrifol 

Sicrhau bod Cynlluniau Argyfwng yn 
cael eu paratoi a’u profi 

M42 - Parodrwydd 
 

2016 - 2021 BCBC 

Cynnwys y cyhoedd yn y gwaith 
archwilio / cynnal a chadw  

M43 - Parodrwydd 
 
 

Parhaus BCBC 

Mabwysiadu SuDS M34 - Amddiffyn Arfaethedig BCBC 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Adfer ac 
Adolygu Atal

AmddiffynParatoi

2 1 

Crynodeb o’r Ffigyrau Mesurau ar gyfer Cwm Ogwr 
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6.5  Abercynffig (LFRIA 05)  

Trosolwg 

Lleolir Abercynffig yng nghanol ffin weinyddol Pen-y-bont ar Ogwr gan ymestyn dros 
ardal o tua 72ha. Mae’r ardal wedi’i ffinio gan laswelltir i’r gogledd a’r dwyrain, gan drefi 
Sarn a Bryncethin i’r dwyrain a’r M4 i’r de. Mae Afon Llynfi’n llifo i mewn i ran 
ddwyreiniol ffin y safle gydag Afon Ogwr yn rhedeg drwy ffin ddeheuol y safle. Mae 
topograffi’r safle’n llechweddu o’r gogledd i’r de o uchder o tua 96m AOD i 35m AOD.  

Mae gan y LFRIA 1,307 eiddo yn yr ardal gyda 1044 o’r rhain yn breswyl a 130 yn 
ddibreswyl. Eiddo preswyl sydd gan y safle’n bennaf gyda thir parc i’r gogledd-orllewin. 
Cystradau Glo Canol De Cymru yw’r prif greigwely ar gyfer y safle, sy’n cynnwys 
cymysgedd o Garreg Laid, Carreg Silt a Thywodfaen.   

Lleolir y rhan fwyaf o’r safle ym Mharth Llifogydd 1 sef tir a aseswyd i fod â llai na 1 
siawns mewn 1000 mlynedd o lifogydd o’r afon neu o'r môr (<0.1%). Mae'r ardal i’r de-
ddwyrain o’r LFRIA – rhwng Sandfields Road a Dunraven Street – a hefyd yr ardal i’r 
gogledd-ddwyrain o’r LFRIA, ym Mharth Llifogydd 3 sef tir a aseswyd i fod ag 1 siawns 
mewn 100 neu fwy o lifogydd o’r afon neu 1 siawns mewn 200 neu fwy o lifogydd o’r 
môr bob blwyddyn (>0.5%). 

Cofnodwyd llifogydd hanesyddol o gwmpas ardal Abercynffig ym 1994 a 1995 ond nid 
yw union fanylion y llifogydd hanesyddol hyn yn hysbys. 
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Ffigwr 7: Derbynyddion allweddol yn yr ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb (1 mewn 30 mlynedd) yn LFRIA Abercynffig. 

Dadansoddiad o’r uFMfSW ar gyfer Abercynffig 

Mae adolygiad o’r uFMfSW ar gyfer y LFRIA hon yn nodi llwybr llif dŵr wyneb uchel ar 
hyd Dunraven Street o’r gorllewin i’r dwyrain gan lifo i mewn i Pandy Road. Mae pyllau 
dŵr wyneb i’w gweld yn ardal y gogledd-ddwyrain ar hyd Bryn Road ac o gwmpas yr 
ardal breswyl oddi ar Heol Adare wrth ffin gogledd-ddwyreiniol y safle.  

Cyfanswm yr eiddo preswyl yr ystyrir bod ganddynt risg uchel o lifogydd dŵr wyneb yw 
55 sy'n cyfateb i 129 o bobl sydd â risg uchel o lifogydd dŵr wyneb yn defnyddio’r 
lluosydd eiddo 2.35. Rhoddir crynodeb o’r ffigyrau ar gyfer Abercynffig yn Nhablau 13 
ac 14. 
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Tabl 13: Pobl, gweithgarwch economaidd ac amgylchedd naturiol a hanesyddol yn 
ardal Abercynffig gyda risg uchel o lifogydd dŵr wyneb  

Risg i Bobl ac Eiddo 
Cyfanswm yn y 

LFRIA  
Ffigyrau Risg 

Risg Uchel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd o 
2.35 i bob eiddo) 

2444 129 

Eiddo Preswyl  1040 55 

Eiddo Dibreswyl 130 22 

Gweithgarwch Economaidd 

Meysydd Awyr - - 

Ffyrdd (Traffyrdd) (km) - - 

Rheilffyrdd (km) 1.2 - 

Tir Amaethyddol  - Gradd 4 (m2) 720,384 21,156 

Risg i Dderbynyddion Amgylcheddol 

Dyfroedd Ymdrochi (m2) 720,384 33,800 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig - - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 

- - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Cadwraeth Natur (SINC) (m2) 

17,974 - 

Parciau a Gerddi  - - 

Henebion Rhestredig (m2) 14,176 14,200 

Nifer yr Adeiladau Rhestredig 90 - 

Nifer y Pwyntiau Tynnu Dŵr 
Trwyddedig 

- - 
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Tabl 14: Pobl yn byw yn ardal Abercynffig sy'n wynebu risg ganolig ac isel o lifogydd 
dŵr wyneb 

Risg i Bobl ac Eiddo 
Ffigyrau Risg 

Risg Ganolig  Risg Isel 

Risg i Bobl ac Eiddo 

Pobl (yn defnyddio 
lluosydd 2.35) 

813 2,444 

Nifer yr Eiddo Preswyl  346 1,040 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 31 124 

 

Gwaith Modelu Gwirio a Dilysu ar y Ddaear  

Mae’r ardal a leolir yn rhan ogleddol y LFRIA hon, ar hyd Maesteg Road, yn adnabod 
pum eiddo gyda risg uchel o lifogydd dŵr wyneb sef 1 siawns mewn 30 mlynedd a 
throthwy adeilad o 200mm. Dengys adolygiad o'r data LiDAR, ynghyd â lluniau ar-lein 
o’r awyr, fod yr eiddo hyn wedi eu lleoli ar lefel y ddaear heb unrhyw drothwy i mewn 
iddynt. Ystyrir felly bod gan yr eiddo hyn risg uchel o lifogydd dŵr wyneb yn dod i mewn 
iddynt. 

Ystyrir bod gan bedwar eiddo oddi ar Iron Way risg llifogydd dŵr wyneb o 1 siawns 
mewn 30 mlynedd gyda throthwy adeilad o 200mm. Mae adolygiad o’r data LiDAR yn 
nodi bod yr ardal yn gymharol fflat. Lleolir yr eiddo hyn yn is na’r tir o gwmpas i’r 
gogledd ac felly byddai llifogydd dŵr wyneb yn debygol o effeithio arnynt.  

Yng ngogledd-ddwyrain y LFRIA mae gan nifer o dai ar hyd Bryn Road a Heol Adare 
risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. Lleolir y tai hyn hefyd ym Mharth Llifogydd 3. Dengys 
adolygiad o’r data LiDAR a lluniau ar-lein o’r awyr fod y tir yn llechweddu o’r gogledd i’r 
de fel bod dŵr wyneb yn cronni’n byllau ar hyd y ffyrdd ac wrth yr eiddo hyn. Lleolir 
eiddo yn ardal de-ddwyrain y LFRIA hefyd ym Mharth Llifogydd 3 NRW ac eithrio 
pedwar o dai preswyl a leolir i’r gogledd o Dunraven Street. Ym mhen gorllewinol 
Dunraven Street lleolir tai preswyl ar lefel y ddaear heb fawr ddim trothwy ganddynt. 
Lleolir eiddo ar hyd pen deheuol Bridgend Road mewn ardal yr ystyrir bod ganddi risg o 
byllau dŵr wyneb yn cronni. Mae’r stryd yn cynnwys eiddo preswyl a siopau sydd heb 
unrhyw drothwy o’r ffordd.  
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Mae’r holl eiddo hyn a leolir yng ngogledd-ddwyrain a de-ddwyrain y LFRIA yn gorwedd 
ym Mharth Llifogydd 3 ac argymhellir gweithio mewn partneriaeth â NRW i liniaru’r 
ffynonellau llifogydd ar gyfer yr eiddo hyn.  

Mesurau  

Rhoddir crynodeb yn y tabl isod o’r ardal ymchwiliadau llifogydd a’r mesurau sy’n cael 
eu hargymell yn y FRMP yn unol â Chod Adrodd 2 yr UE. Cynigiwn y mesurau hyn i 
reoli’r perygl llifogydd lleol ar lefel dderbyniol yn y gymuned. 

 
Tabl 15: Crynodeb o Fesurau’r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd ar gyfer Abercynffig 

Mesur yn y FRMP  Cod adrodd yr UE Amserlen 
Awdurdod 

sy’n Gyfrifol 

Sicrhau bod Cynlluniau Argyfwng yn 
cael eu paratoi a’u profi 

M42 - Parodrwydd 
 

2016 - 2021 BCBC 

Cynnwys y cyhoedd yn y gwaith 
archwilio / cynnal a chadw  

M43 - Parodrwydd 
 
 

Parhaus BCBC 

Mabwysiadu SuDS M34 - Amddiffyn Arfaethedig BCBC 
 
 
 
 

 
  

Adfer ac 
Adolygu Atal

AmddiffynParatoi

0 

1 

0 

2 

Crynodeb o’r Ffigyrau Mesurau ar gyfer Abercynffig 



CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD DRAFFT BCBC F.2 

51 

6.6  Porthcawl (LFRIA 06) 

Trosolwg 

Mae LFRIA 06 yn ymestyn dros ardal o tua 184ha ac wedi’i lleoli yng nghornel de-
ddwyreiniol Ffin Pen-y-bont ar Ogwr i’r de o Borthcawl. Mae’r ardal yn isel iawn o’i 
chymharu â gweddill yr ardaloedd LFRIA ac yn llechweddu o’r dwyrain i’r gorllewin o 
tua 21m AOD i 5m AOD yng nghornel de-orllewinol y LFRIA.  

Mae gan yr ardal boblogaeth o 5,682 a thua 4,451 eiddo. Ardal breswyl ydyw yn bennaf 
gyda nifer o ardaloedd chwaraeon hamdden ar draws y safle.  

Mae daeareg y safle’n cynnwys Cystradau Calchfaen Oxwich Head i’r gorllewin o’r safle 
heb unrhyw ddyddodion arwynebol wedi eu cofnodi. Mae gweddill y safle’n cynnwys 
Carreg Laid Mercia gyda chymysgedd o ddyddodion arwynebol. Mae’r gornel de-
orllewinol yn cynnwys dyddodion Mercia Beach gyda chlai, silt, tywod a graean, a 
chroesdoriad o ddyddodion tywod chwyth yn y gogledd a’r dwyrain.  

Lleolir y safle cyfan o fewn Parth Llifogydd 1 sef tir a aseswyd i fod â llai nag 1 siawns 
mewn 1000 mlynedd o lifogydd o’r afon neu’r môr (<0.1%) ac felly risg isel o lifogydd  
afon.   
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Ffigwr 8: Derbynyddion allweddol yn yr ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb (1 mewn 30 mlynedd) yn LFRIA Porthcawl. 

 
Dadansoddiad o’r uFMfSW ar gyfer Porthcawl 

Mae gan y LFRIA hon nifer o ardaloedd pyllau dŵr wyneb uchel ar draws y safle. Mae 
cyfanswm o tua 161 eiddo preswyl a 14 eiddo dibreswyl yr ystyrir eu bod yn wynebu 
risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. Mae’r ardaloedd hyn yn cyd-ddigwydd ag ardaloedd tir 
isel o fewn ffin y safle. Mae sawl llwybr llif dŵr ar hyd y ffyrdd o fewn y LFRIA hon. Gellir 
gweld un llwybr llif dŵr wyneb amlwg ar hyd Bridgend Road. Mae’r ffordd yn llechweddu 
o’r gogledd-ddwyrain i’r de-orllewin o 17.7m AOD i 7.10m AOD. Gellir gweld pyllau dŵr 
wyneb sylweddol o gwmpas yr ardal breswyl ychydig i'r de o St John’s Well. Mae’r 
topograffi o gwmpas yr ardal hon yn uwch gan olygu bod dŵr wyneb yn cronni ar y tir is. 

Gellir gweld llwybrau llif eraill ar hyd Poplar Road a Northways gan olygu bod pyllau dŵr 
wyneb uchel yn cronni wrth y gylchfan rhwng New Road a’r Eastern Promenade. 

Gwelir ardal arall o byllau dŵr wyneb o gwmpas cornel ddwyreiniol y Cae Rygbi / Pêl-
droed yng ngorllewin y LFRIA. Adeiladau dibreswyl yn bennaf sydd yn yr ardal hon. 

Nid yw’r data llifogydd hanesyddol yn dangos unrhyw lifogydd yn ardal Porthcawl ond 
achosodd llifogydd yn 2014 o ganlyniad i lanw uchel byllau dŵr ar hyd Bay View Road 
er nad oedd adroddiadau o unrhyw ddifrod mewnol i eiddo. 

Rhoddir crynodeb o’r ffigyrau ar gyfer Porthcawl yn Nhablau 16 ac 17. 

 
Tabl 16: Pobl, gweithgarwch economaidd ac amgylchedd naturiol a hanesyddol yn 
ardal Porthcawl sy’n wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb   

Risg i Bobl ac Eiddo 
Cyfanswm yn y 

LFRIA 
Ffigyrau Risg 

Risg Uchel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd o 
2.35 i bob eiddo) 

5,682 378 

Eiddo Preswyl  2,418 161 

Eiddo Dibreswyl 311 14 

Gweithgarwch Economaidd 

Meysydd Awyr - - 

Ffyrdd (Traffyrdd) (km) - - 

Rheilffyrdd (km) - 0.27 

Tir Amaethyddol  - Gradd 2 (m2) 226,045 11,931 

Risg i Dderbynyddion Amgylcheddol 
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Risg i Bobl ac Eiddo 
Cyfanswm yn y 

LFRIA 
Ffigyrau Risg 

Risg Uchel 

Dyfroedd Ymdrochi (m2) 1,587,035 109,900 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig 11,785 - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 

11,785 - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Cadwraeth Natur (SINC) (m2) 

77,297 - 

Parciau a Gerddi  - - 

Henebion Rhestredig (m2) 1,127 1,127 

Nifer yr Adeiladau Rhestredig 1,228 - 

Nifer y Pwyntiau Tynnu Dŵr 
Trwyddedig 

1 - 

 
 
 
 
 
Tabl 17: Pobl yn byw yn ardal Porthcawl sy'n wynebu risg ganolig ac isel o lifogydd dŵr 
wyneb 

Risg i Bobl ac Eiddo 
Ffigyrau Risg 

Risg Ganolig  Risg Isel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd 
2.35) 

1,708 5,682 

Nifer yr Eiddo Preswyl  727 2,418 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 42 188 
 
Gwaith Modelu Gwirio a Dilysu ar y Ddaear  

Dangosodd y data LiDAR ynghyd â lluniau ar-lein o’r awyr fod yr eiddo y disgwylir 
iddynt gael llifogydd yn y LFRIA hon wedi eu lleoli ar dir isel lle mae dŵr wyneb yn 
debygol o gronni’n byllau. Mae’r llifogydd dŵr wyneb yn yr ardal hon yn lleol ac yn 
debygol o ddigwydd yn bennaf ar hyd y ffyrdd gydag 1 siawns mewn 30 mlynedd. 
Ymddengys bod rhai o’r adeiladau y tu allan i derfynau tebygol y llifogydd 1 siawns 
mewn 30 mlynedd. Fodd bynnag oherwydd y glustog a ddefnyddiwyd yn yr ôl-troed 
adeilad wrth adnabod eiddo sy'n profi llifogydd, adroddir yr eiddo hyn hefyd fel rhai sy'n 
cael llifogydd. 

Mesurau  

Oherwydd mai eiddo preswyl yn bennaf sydd yn y LFRIA hon, argymhellir y mesurau 
canlynol er mwyn lliniaru’r perygl llifogydd dŵr wyneb. 
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Tabl 18: Crynodeb o’r Mesurau i Reoli’r Perygl Llifogydd ar gyfer Porthcawl  

Mesur yn y FRMP  Cod adrodd yr UE Amserlen 
Awdurdod 

sy’n Gyfrifol 

Gwaith Modelu Llif Dŵr Wyneb ac 
ymchwilio i ddŵr wyneb sy'n cronni 

M24 - Atal 2016 - 2021 BCBC 

Ymwybyddiaeth o Lifogydd M42 - Parodrwydd 
 

2016 - 2021 BCBC 

Amddiffyn ar Lefel Eiddo M43 - Parodrwydd 
 
 

2016 - 2021 BCBC 

Datblygu gweithdrefnau ar gyfer clirio 
siwrwd yn effeithiol 

M24 - Atal 
 

2016 - 2021 NRW/BCBC 

Mabwysiadu SuDS M34 - Amddiffyn 2016 - 2021 BCBC 

Gwydnwch y Gymuned M24 - Atal 2016 - 2021 BCBC 

 

 



CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD DRAFFT BCBC F.2 

55 

 
 
 
 
 
 
6.7 Bryntirion (LFRIA 07)  

Trosolwg 

Lleolir y LFRIA hon wrth ffin ddeheuol Pen-y-bont ar Ogwr gan ymestyn dros ardal o tua 
134.6ha. Mae gan y safle 3235 eiddo gyda 933 o’r rhain yn breswyl a 24 yn ddibreswyl. 
Lleolir cwrs dŵr dienw i lawr ffin ddwyreiniol y LFRIA. Mae data LiDAR yn dangos bod y 
tir yn llechweddu o’r gogledd-orllewin i’r de-ddwyrain o uchder o tua 74m AOD i 16m 
AOD. Y prif greigwely yw Porthkerry Member gyda Chalchfaen a Charreg Laid. Ni 
chofnodwyd unrhyw ddyddodion arwynebol ar gyfer y safle.  

Yn dilyn adolygu Map Llifogydd NRW mae’r LFRIA i gyd wedi’i lleoli ym Mharth 
Llifogydd 1 sef tir a aseswyd i fod â llai na 1 siawns mewn 1000 mlynedd o lifogydd o’r 
afon neu o'r môr (<0.1%).  

 

Adfer ac 
Adolygu Atal

AmddiffynParatoi

2 1 

3 0 

Crynodeb o’r Ffigyrau Mesurau ar gyfer Porthcawl 
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Ffigwr 9: Derbynyddion allweddol yn yr ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb (1 mewn 30 mlynedd) yn LFRIA Bryntirion. 

 

 

Dadansoddiad o’r uFMfSW ar gyfer Bryntirion 

Cyfanswm yr eiddo ym Mryntirion yw 3,235 gyda 109 yn eiddo preswyl mewn ardal 
gyda risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. Mae hyn yn cyfateb i 256 o bobl yr ystyrir eu bod 
yn wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb, yn defnyddio’r lluosydd eiddo. Gellir gweld 
pyllau dŵr wyneb uchel i’r gogledd o Merlin Crescent cyn i Nant Cefn-glas droi’n gwrs 
dŵr agored. Yn y fan hyn ystyrir bod gan nifer o dai preswyl i’r gorllewin o Willesden 
Road ac i’r gogledd o Merlin Crescent risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. Gwelir llwybr llif 
dŵr wyneb yn rhedeg ar hyd ochr ogleddol Byron Avenue. Mae llwybr llif dŵr wyneb 
uchel i’w weld yn rhedeg drwy ganol y LFRIA ar hyd ochr ogleddol Heol-y-Frenhines 
gan lifo i lawr i Philip Avenue cyn cyrraedd cwrs dŵr trydyddol dienw i’r de o Bryntirion 
Hill. Mae hyn yn achosi llifogydd dŵr wyneb uchel ar hyd y ffordd hon. Yn ogystal mae 
gan nifer o dai ar hyd Elm Crescent yng ngorllewin y LFRIA risg o byllau dŵr wyneb 
uchel. Mae llifogydd dŵr wyneb sylweddol hefyd i’w gweld yn y gerddi ar hyd Oakland 
Road, i’r gogledd o Greenfields Avenue ac wrth eiddo i’r de o Park Court Road a leolir 
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yn ne’r LFRIA. Ni dderbyniwyd unrhyw gofnodion llifogydd hanesyddol ar gyfer y LFRIA 
hon. 

Rhoddir crynodeb o’r ffigyrau ar gyfer Bryntirion yn Nhablau 19 a 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl 19: Pobl, gweithgarwch economaidd ac amgylchedd naturiol a hanesyddol yn 
ardal Bryntirion sy’n wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb  

Risg i Bobl ac Eiddo 
Cyfanswm yn y 

LFRIA 
Ffigyrau Risg 

Risg Uchel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd o 
2.35 i bob eiddo) 

2,193 256 

Eiddo Preswyl  933 109 

Eiddo Dibreswyl 24 0 

Gweithgarwch Economaidd 

Meysydd Awyr - - 

Ffyrdd (Traffyrdd) (km) - - 

Rheilffyrdd (km) -  

Tir Amaethyddol  - Gradd 2 (m2) 51,519 250 
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Tir Amaethyddol  - Gradd 3 (m2) 287,318 6,128 

Risg i Dderbynyddion Amgylcheddol 

Dyfroedd Ymdrochi (m2) 1,345,606 91,100 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig - - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 
(m2) 

- - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Cadwraeth Natur (SINC) (m2) 

- - 

Parciau a Gerddi  - - 

Henebion Rhestredig (m2) - - 

Nifer yr Adeiladau Rhestredig 82 - 

Nifer y Pwyntiau Tynnu Dŵr 
Trwyddedig 

- - 

 

  



CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD DRAFFT BCBC F.2 

59 

Tabl 20: Pobl yn byw yn ardal Bryntirion sy'n wynebu risg ganolig ac isel o lifogydd dŵr 
wyneb 

Risg i Bobl ac Eiddo 
Ffigyrau Risg 

Risg Ganolig  Risg Isel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd 
2.35) 

771 2,193 

Nifer yr Eiddo Preswyl  328 933 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 1 32 
 
Gwaith Modelu Gwirio a Dilysu ar y Ddaear  

Mae’r ardal LFRIA hon yn adnabod mai dim ond tai preswyl sydd â risg llifogydd dŵr 
wyneb uchel o 1 siawns mewn 30 mlynedd gyda throthwy adeilad o 200mm. Mae gan 
dai ar hyd Chiswick Close, Ffordd-yr-Afon, Elm Crescent, Philip Avenue a Cricklewood 
Close risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. Mae adolygiad o ddata LiDAR a lluniau ar-lein 
o’r awyr yn nodi bod y tai hyn wedi eu lleoli ar dir is na’r tir sydd o’u cwmpas. Ystyrir 
felly bod gan yr eiddo hyn risg o lifogydd dŵr wyneb.  

Mae eiddo ar hyd Merlin Crescent yn cynnwys gerddi ffrynt sy’n llechweddu i ffwrdd o’r 
ffordd. Mae gan y tai hyn 1 siawns mewn 30 mlynedd a risg felly o gael llifogydd dŵr 
wyneb.  

Mesurau  

Rhoddir crynodeb yn y tabl isod o’r ardal ymchwiliadau llifogydd a’r mesurau sy’n cael 
eu hargymell yn y FRMP yn unol â Chod Adrodd 3 yr UE. Cynigiwn y mesurau hyn er 
mwyn rheoli’r perygl llifogydd lleol ar lefel dderbyniol yn y gymuned. 

 

 

 

 

 

Tabl 21: Crynodeb o’r Mesurau i Reoli’r Perygl Llifogydd ar gyfer Bryntirion 

Mesur yn y FRMP  Cod adrodd yr UE Amserlen 
Awdurdod 

sy’n Gyfrifol 

Gwaith Modelu Llif Dŵr Wyneb ac 
ymchwilio i ddŵr wyneb sy'n cronni 

M24 - Atal 2016 - 2021 BCBC 
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Mesur yn y FRMP  Cod adrodd yr UE Amserlen 
Awdurdod 

sy’n Gyfrifol 

Ymwybyddiaeth o Lifogydd M42 - Parodrwydd 
 

2016 - 2021 BCBC 

Amddiffyn ar Lefel Eiddo M43 - Parodrwydd 
 
 

2016 - 2021 BCBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adfer ac 
Adolygu Atal

AmddiffynParatoi

1 

2 0 

0 

Crynodeb o’r Ffigyrau Mesurau ar gyfer Bryntirion 
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6.8 Wildmill / Pen-y-bont ar Ogwr (LFRIA 08)  

Trosolwg 

Lleolir Wildmill gerllaw LFRIA 07 yng nghanol ffin ddeheuol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r 
ardal yn ymestyn dros 119ha gyda chyfanswm o 2,703 eiddo, ac o’r rhain mae 1,663 yn 
eiddo preswyl a 499 yn eiddo dibreswyl. Mae'r LFRIA yn cynnwys Afon Ogwr sy'n llifo i 
lawr i ganol y LFRIA gan ddod i mewn i’r LFRIA yn y gogledd ac allan yn ne-orllewin y 
LFRIA.  

Mae adolygiad o ddata'r BGS yn nodi bod y safle wedi’i leoli mewn ardal o ddaeareg 
gymysg. Y brif ddaeareg creigwely yw Tywodfaen Grŵp Penarth. Yn y ffin ddwyreiniol 
mae’r safle’n cynnwys creigwely Calchfaen a Charreg Laid. Mae dyddodion Llifwaddod 
arwynebol i’w cael ar hyd llain ganol y safle lle mae Afon Ogwr wedi’i lleoli.  

Mae adolygiad o Fap Perygl Llifogydd NRW yn nodi bod yr ardal yn y rhan fwyaf 
gogleddol o ffin y safle, i’r gogledd o Afon Ogwr, wedi’i lleoli ym Mharth Llifogydd 3 sef 
tir a aseswyd i fod ag 1 siawns mewn 100 mlynedd neu fwy o lifogydd o’r afon (>1%) 
neu 1 siawns mewn 200 mlynedd neu fwy o lifogydd o’r môr (>0.5%) mewn unrhyw 
flwyddyn. Fodd bynnag mae’r ardal mewn ardal sy’n elwa o amddiffynfeydd sy’n golygu 
ei bod wedi’i hamddiffyn rhag llifogydd gyda hyd at 1 siawns mewn 100 mlynedd o 
lifogydd o’r afon ac 1 siawns mewn 200 o’r môr. Lleolir yr ardal i’r de o Afon Ogwr yn 
Wildmill ym Mharth Llifogydd 2 ac mae hon hefyd yn elwa o amddiffynfeydd. Yn ardal 
ddeheuol y LFRIA lleolir y tir i’r gorllewin o Afon Ogwr ym Mharthau Llifogydd 2 a 3. 
Lleolir y tir gerllaw Afon Ogwr yn y dwyrain ym Mharth Llifogydd 3 gyda gweddill y ffin 
ddwyreiniol, i’r dwyrain o’r rheilffordd, wedi'i lleoli ym Mharth Llifogydd 1. 
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Ffigwr 10: Derbynyddion allweddol yn yr ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb (1 mewn 30 mlynedd) yn LFRIA Wildmill. 

Dadansoddiad o’r uFMfSW ar gyfer Wildmill / Pen-y-bont ar Ogwr 

Mae gan LFRIA Wildmill 110 eiddo preswyl a 75 eiddo dibreswyl yr ystyrir eu bod yn 
wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. Drwy ddefnyddio’r lluosydd eiddo o 2.35 o 
bobl i bob cartref mae hyn yn cyfateb i 259 o bobl. Yn ardal ogleddol y LFRIA mae risg 
uchel o byllau dŵr wyneb yn Fferm Glan Rhyd ac o gwmpas South Lodge. Mae 
llifogydd dŵr wyneb sylweddol hefyd wedi eu darogan ar hyd y llwybr i’r de o Heol yr 
Afon ac yn yr ardaloedd preswyl i’r gogledd o Drem y Bryn. Yn ffin ddeheuol y LFRIA 
gellir gweld pyllau dŵr wyneb uchel o gwmpas y gyffordd ar hyd Tremains Road, 
Minerva Street a’r A4061. Mae’r ardaloedd hyn i gyd yn cyfateb i dopograffi tir isel. Mae 
llwybr llif dŵr wyneb uchel wedi sefydlu ar hyd yr A4061. Gellir hefyd gweld pyllau dŵr 
wyneb uchel ar hyd Dunraven Place, Elder Street a Caroline Street. 

Mae data llifogydd hanesyddol yn nodi bod canol ardal Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael 
llifogydd helaeth ym 1960 gan gynnwys yn Caroline Street, Dunraven Place, Water 
Street, Adare Street, Wyndham Street, Market Street a Sunnyside Road lle'r oedd y dŵr 
yn 1m o ddyfnder mewn mannau. Cafodd y rhan fwyaf o’r eiddo ar hyd y ffyrdd hyn 
ddifrod difrifol. Yn fwy diweddar ym 1970 cafwyd llifogydd yn ardal y Rhiw gerllaw tafarn 
y Three Horseshoes. Ym 1998 cafwyd llifogydd mewn dau eiddo yn Newbridge Fields 
gan effeithio hefyd ar un eiddo yn Garn Tyn y Wern.  
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Rhoddir crynodeb o’r ffigyrau ar gyfer Wildmill / Pen-y-bont ar Ogwr yn Nhablau 22 a 
23. 

Tabl 22: Pobl, gweithgarwch economaidd ac amgylchedd naturiol a hanesyddol yn 
ardal Wildmill / Pen-y-bont ar Ogwr sy’n wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb   

Risg i Bobl ac Eiddo 
Cyfanswm yn y 

LFRIA  
Ffigyrau Risg 

Risg Uchel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd o 
2.35 i bob eiddo) 

3,908 259 

Eiddo Preswyl  1,663 110 

Eiddo Dibreswyl 499 75 

Gweithgarwch Economaidd 

Meysydd Awyr - - 

Ffyrdd (Traffyrdd) (km) - - 

Rheilffyrdd (km) 2.9 - 

Tir Amaethyddol  - Gradd 3 (m2) 353,347 33,983 

Risg i Dderbynyddion Amgylcheddol 

Dyfroedd Ymdrochi (m2) 1345606 137200 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig - - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 

- - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Cadwraeth Natur (SINC) (m2) 

19,905 479 

Parciau a Gerddi  56,086 - 

Henebion Rhestredig (m2) 3,605 3,600 

Nifer yr Adeiladau Rhestredig 100 3 

Nifer y Pwyntiau Tynnu Dŵr 
Trwyddedig 

3 - 

 
Tabl 0-23: Pobl yn byw yn ardal Wildmill / Pen-y-bont ar Ogwr sy'n wynebu risg ganolig 
ac isel o lifogydd dŵr wyneb. 

Risg i Bobl ac Eiddo 
Ffigyrau Risg 

Risg Ganolig  Risg Isel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd 
2.35) 

1,027 3,908 

Nifer yr Eiddo Preswyl  437 1,663 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 159 532 
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Gwaith Modelu Gwirio a Dilysu ar y Ddaear  

Mae gan eiddo a leolir yn ardal ogleddol y LFRIA o gwmpas Glanffornwg a Thairfelin 
risg uchel o lifogydd dŵr wyneb o dan y senario 1 siawns mewn 30 mlynedd gyda 
throthwy adeilad o 200mm. Lleolir yr eiddo hyn hefyd ym Mharth Llifogydd 3. Lleolir tai 
preswyl yn ardal de-ddwyreiniol y LFRIA hefyd mewn ardal gyda risg uchel o lifogydd 
dŵr wyneb ynghyd â risg uchel o lifogydd o’r afon. Maen nhw’n cynnwys nifer o dai a 
leolir ar hyd Tynton Road a Quarella Road. Lleolir tai preswyl oddi ar Minerva Street ym 
Mharth Llifogydd 2 ac mae gan y rhain hefyd risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. Ystyrir 
bod gan nifer o adeiladau, eiddo dibreswyl a leolir yn rhan ddeheuol y LFRIA yn bennaf, 
risg uchel o lifogydd dŵr wyneb ac wedi eu lleoli ym Mharth Llifogydd 3. Lleolir yr eiddo 
hyn ar hyd Dunraven Place, Caroline Street a'r Rhiw. Argymhellir felly, er mwyn lliniaru’r 
perygl llifogydd o ddŵr wyneb ac o’r afon yn yr ardaloedd hyn, y dylid gweithio mewn 
partneriaeth â NRW. 

Lleolir nifer o adeiladau dibreswyl mewn ardaloedd gyda risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb. Lleolir y rhain ar hyd Australian Terrace a Tondu Road yng ngogledd y LFRIA, 
eiddo hefyd gerllaw Brewery Field yng nghanol y LFRIA ac eiddo oddi ar Derwen Road 
a Nolton Road.  

Mesurau  

Rhoddir crynodeb yn y tabl isod o’r ardal ymchwiliadau llifogydd a’r mesurau sy’n cael 
eu hargymell yn y FRMP yn unol â Chod Adrodd 4 yr UE. Cynigiwn y mesurau hyn er 
mwyn rheoli’r perygl llifogydd lleol ar lefel dderbyniol yn y gymuned. 
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Tabl 0-24: Crynodeb o Fesurau i Reoli’r Perygl Llifogydd ar gyfer Wildmill / Pen-y-bont 
ar Ogwr 

Mesur yn y FRMP  Cod adrodd yr UE Amserlen 
Awdurdod 

sy’n Gyfrifol 

Gwaith modelu Llif Dŵr Wyneb ac 
ymchwilio i ddŵr wyneb sy'n cronni 

M24 - Atal 2016 - 2021 BCBC 

Ymwybyddiaeth o Lifogydd M42 - Parodrwydd 2016 - 2021 BCBC 

Amddiffyn ar Lefel Eiddo M43 - Parodrwydd 2016 - 2021 BCBC 

Datblygu gweithdrefnau ar gyfer clirio 
siwrwd yn effeithiol 

M24 - Atal 
 

2016 - 2021 NRW/BCBC 

Mabwysiadu SuDS M34 - Amddiffyn 2016 - 2021 BCBC 

Gwydnwch y Gymuned M24 - Atal 2016 - 2021 BCBC 
 
 
 

 

  

Adfer ac 
Adolygu Atal

AmddiffynParatoi

2 0 

2 0 

Crynodeb o’r Ffigyrau Mesurau ar gyfer Wildmill 
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6.9 Llangrallo (LFRIA 09)  

Trosolwg 

Lleolir y LFRIA hon yn ardal ddeheuol ffin weinyddol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae’n 
31ha o faint. Mae gan yr ardal 414 eiddo preswyl ac 11 eiddo dibreswyl. Mae 
topograffi’r safle’n llechweddu o’r gogledd-ddwyrain i’r de-orllewin o uchder o 28m AOD 
i 16m AOD. Mae Afon Nant Bryn-Glas yn dod i mewn yn y ffin ogleddol ac allan i’r de. 
Ardal breswyl yw’r LFRIA yn bennaf wedi’i ffinio gan gwrs golff i’r gogledd, Stâd 
Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr i’r gorllewin a thir amaethyddol i’r dwyrain a’r de.  

Lleolir y rhan fwyaf o’r safle ym Mharth Llifogydd 1 sef tir a aseswyd i fod â llai na 1 
siawns mewn 1000 mlynedd o lifogydd o’r afon neu o'r môr (<0.1%). Fodd bynnag 
mae’r tir gerllaw’r afon o gwmpas Bryn Road ym Mharth Llifogydd 3 sef tir a aseswyd i 
fod ag 1 siawns mewn 100 mlynedd neu fwy o lifogydd o’r afon (>1%) neu 1 siawns 
mewn 200 neu fwy o lifogydd o’r môr (>0.5%) mewn unrhyw flwyddyn. 

Mae gan yr ardal ddaeareg gymysg yn ffin gogledd-orllewinol y LFRIA gan gynnwys 
Tywodfaen. Mae ardal orllewinol y safle’n cynnwys Calchfaen a Charreg Laid gyda 
dyddodion Llifwaddod arwynebol a’r ffin ddwyreiniol yn cynnwys Carreg Laid Grŵp 
Mercia.  

Cofnodwyd dau ddigwyddiad llifogydd hanesyddol yn ardal Llangrallo. Arweiniodd 
llifogydd ym 1998 at lifo un eiddo ym mhentref Treoes ac wyth eiddo yn Llangrallo. Yn 
dilyn llifogydd hanesyddol ym 2000 o Afon Nant Bryn Glas cafwyd llifogydd mewn tri 
eiddo a modurdy ar hyd Bryn Road. 

 



CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD DRAFFT BCBC F.2 

67 

 
 

Ffigwr 11: Derbynyddion allweddol yn yr ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb (1 mewn 30 mlynedd) yn LFRIA Llangrallo. 

Dadansoddiad o’r uFMfSW ar gyfer Llangrallo  

Mae nifer o byllau dŵr wyneb uchel wedi eu hadnabod yn y LFRIA hon. Mae gan dai 
preswyl i’r de o St Mary’s View risg uchel o lifogydd dŵr wyneb.  Mae llwybrau llif dŵr 
wyneb wedi sefydlu ar hyd Park View a Grange Crescent. Yng nghanol y LFRIA ar hyd 
Heol-y-Capel gellir hefyd gweld llwybr llif dŵr wyneb uchel. Mae gan lwybr llif dŵr 
wyneb ar hyd Coychurch Road wrth ffin dde-orllewinol y LFRIA risg uchel o lifogydd. 
Rhoddir crynodeb o’r ffigyrau ar gyfer Llangrallo yn Nhablau 25 a 26. 
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Tabl 25: Pobl, gweithgarwch economaidd ac amgylchedd naturiol a hanesyddol yn 
ardal Llangrallo sy’n wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb  

Risg i Bobl ac Eiddo 
Cyfanswm yn y 

LFRIA 
Ffigyrau Risg 

Risg Uchel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd 
2.35) 

973 531 

Nifer yr Eiddo Preswyl  414 226 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 11 6 

Gweithgarwch Economaidd 

Meysydd Awyr - - 

Ffyrdd (Traffyrdd) (km) - - 

Rheilffyrdd (km) 0.3 - 

Tir Amaethyddol  - Gradd 2 (m2) 276,284 8,429 

Tir Amaethyddol  - Gradd 4 (m2) 16,239 807 

Risg i Dderbynyddion Amgylcheddol 

Dyfroedd Ymdrochi (m2) 312,452 32,800 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig - - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 
(m2) 

- - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Cadwraeth Natur (SINC) (m2) 

 - 

Parciau a Gerddi  - - 

Henebion Rhestredig (m2) 21 21 

Nifer yr Adeiladau Rhestredig 199 1 

Nifer y Pwyntiau Tynnu Dŵr 
Trwyddedig 

1 - 

 
  



CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD DRAFFT BCBC F.2 

69 

Tabl 26: Pobl yn byw yn ardal Llangrallo sy'n wynebu risg ganolig ac isel o lifogydd dŵr 
wyneb 

Risg i Bobl ac Eiddo 
Ffigyrau Risg 

Risg Ganolig  Risg Isel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd 
2.35) 

331 996 

Nifer yr Eiddo Preswyl  141 424 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 2 93 
 
Gwaith Modelu Gwirio a Dilysu ar y Ddaear  

Yn dilyn adolygu’r data dilysu ar y ddaear nodir mai dim ond tai preswyl sydd â risg 
llifogydd dŵr wyneb uchel o 1 siawns mewn 30 mlynedd a throthwy adeilad o 200mm. 
Mae gan eiddo ar hyd St Mary’s View, The Court, Grange Crescent ac un eiddo a leolir 
gerllaw’r afon oddi ar Glebeland Close risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. Yn dilyn 
adolygu data LiDAR a lluniau ar-lein o’r awyr mae gan dai ar hyd St Mary’s View erddi 
ffrynt sy’n llechweddu i lawr o’r ffordd i’r eiddo hyn. Bydd hyn yn gwaethygu’r perygl 
llifogydd dŵr wyneb i mewn i’r eiddo eu hunain. Mae hyn hefyd yn wir am ychydig o dai 
ar hyd Grange Crescent.  

Mesurau  

Rhoddir crynodeb yn y tabl isod o’r ardal ymchwiliadau llifogydd a’r mesurau sy’n cael 
eu hargymell yn y FRMP yn unol â Chod Adrodd 5 yr UE. Cynigiwn y mesurau hyn er 
mwyn rheoli’r perygl llifogydd lleol ar lefel dderbyniol yn y gymuned. 
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Tabl 27: Crynodeb o’r Mesurau i Reoli’r Perygl Llifogydd ar gyfer Llangrallo 

Mesur yn y FRMP  Cod adrodd yr UE Amserlen 
Awdurdod 

sy’n Gyfrifol 

Gwaith modelu Llif Dŵr Wyneb ac 
ymchwilio i ddŵr wyneb sy'n cronni 

M24 - Atal 2016 - 2021 BCBC 

Ymwybyddiaeth o Lifogydd M42 - Parodrwydd 
 

2016 - 2021 BCBC 

Amddiffyn ar Lefel Eiddo M43 - Parodrwydd 2016 - 2021 BCBC 

Datblygu gweithdrefnau ar gyfer clirio 
siwrwd yn effeithiol 

M24 - Atal 
 

2016 - 2021 NRW/BCBC 

Mabwysiadu SuDS M34 - Amddiffyn 2016 - 2021 BCBC 

Gwydnwch y Gymuned M24 - Atal 2016 - 2021 BCBC 
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Summary of Measure Counts for Coychurch 
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6.10 Pencoed (LFRIA 10)  

Trosolwg  

Lleolir yr ardal LFRIA hon yng nghornel de-ddwyreiniol ffin Pen-y-bont ar Ogwr yn ardal 
Pencoed. Mae gan y safle arwynebedd o tua 269ha. Eiddo preswyl sydd yn yr ardal yn 
bennaf gyda thraffordd yr M4 yn ei chroesdorri drwy ran ddeheuol y safle. Mae’r 
rheilffordd yn rhedeg drwy ganol y safle o’r gogledd i’r de. Poblogaeth yr ardal yw 
20,572 drwy ddefnyddio’r lluosydd eiddo 2.35 gyda thua 8,754 eiddo. 

Mae’r safle’n cynnwys cymysgedd o ddaeareg o Galchfaen sy’n rhedeg drwy ganol a 
de’r LFRIA ynghyd â Charreg Laid, Carreg Silt a Thywodfaen yn y gogledd. Mae 
cymysgedd o ddyddodion arwynebol o fewn ffin y safle. 

Mae’r LFRIA yn cynnwys Afon Ewenny ac Afon Nant Heol Y Geifr. Lleolir y tir gerllaw 
ac o gwmpas yr afonydd hyn ym Mharthau Llifogydd 2 a 3. Mae data o Fap Llifogydd 
Afon NRW yn nodi ardal fawr i’r gogledd o’r M4 o gwmpas ardaloedd preswyl Heol 
Maes Yr Haf a Chlwb Rygbi a Phêl-Droed Pencoed sydd wedi’i lleoli ym Mharth 
Llifogydd 3. Lleolir ardaloedd i’r de o’r M4 ym Mharth Llifogydd 3 hefyd. 

Dengys cofnodion llifogydd hanesyddol bod ardal Pencoed wedi gweld llifogydd droeon. 
Rhwng 1995 a 2012 ffynhonnell y llifogydd oedd Afon Ewenny. Roedd y llifogydd yn 
bennaf wedi effeithio ar nifer fach o eiddo neu fodurdai. Achosodd y digwyddiad yn 
2012 lifogydd mewn o leiaf 30 o dai yn stad Heol Croesty. 
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Ffigwr 12: Derbynyddion allweddol yn yr ardaloedd lle mae risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb (1 mewn 30 mlynedd) yn LFRIA Pencoed. 

Dadansoddiad o’r uFMfSW ar gyfer Pencoed 

Mae’r uFMfSW yn adnabod pyllau dŵr wyneb sylweddol i’r gogledd-ddwyrain o’r M4 o 
gwmpas yr ardaloedd preswyl ar hyd Heol Maes-yr-Haf a Heol Ewenny. Mae hyn wrth i 
ddŵr lifo i lawr y dyffryn o Afon Ewenny a chronni wedyn i’r gogledd o draffordd yr M4, 
sy’n dir is na’r draffordd ei hun.  Lleolir yr M4 tua 35m AOD ond nid yw'r ardal i'r 
gogledd ond 26m AOD. Gellir hefyd gweld llwybr llif dŵr wyneb sylweddol yn llifo o’r 
gogledd i’r de ar hyd Woodland Avenue gan greu pyllau dŵr wyneb lle mae’r M4 a’r 
rheilffordd yn croesdorri ei gilydd.  

Gwelir llwybr llif yn llifo o dan yr M4 ar hyd Coychurch Road o ogledd y LFRIA i’r de, 
gan greu pyllau dŵr wyneb uchel ar y tir amaethyddol i’r de o’r M4 o gwmpas 
Broomfield Farm. 

Mae cyfanswm o tua 226 eiddo preswl a 6 eiddo dibreswyl yr ystyrir eu bod yn wynebu 
risg uchel o lifogydd dŵr wyneb. 

Mae data llifogydd hanesyddol gan NRW yn nodi nifer o lifogydd hanesyddol yn ardal 
Pencoed. Achosodd digwyddiad ym 1998 lifogydd mewn 30 eiddo o leiaf ar stad dai 
Heol Croesty. 

Rhoddir crynodeb o’r ffigyrau ar gyfer Pencoed yn Nhablau 28 ac 29. 
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Tabl 28: Pobl, gweithgarwch economaidd ac amgylchedd naturiol a hanesyddol yn 
ardal Pencoed sy’n wynebu risg uchel o lifogydd dŵr wyneb   

Risg i Bobl ac Eiddo 
Cyfanswm yn y 

LFRIA 
Ffigyrau Risg 

Risg Uchel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd 
2.35) 

3250 531555  5315555555 

Nifer yr Eiddo Preswyl  1383 226 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 124 6 

Gweithgarwch Economaidd 

Meysydd Awyr - - 

Ffyrdd (Traffyrdd) (km) 4.53 0.1 

Rheilffyrdd (km) 0.9 - 

Tir Amaethyddol  - Gradd 2 (m2) 870,996 186,000 

Tir Amaethyddol  - Gradd 3 (m2) 243,492 3,359 

Tir Amaethyddol  - Gradd 4 (m2) 1,575,976 121,000 

Risg i Dderbynyddion Amgylcheddol 

Dyfroedd Ymdrochi (m2) 2,690,464 931,600 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig - - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 
(m2) 

- - 

Safleoedd o Ddiddordeb 
Cadwraeth Natur (SINC) (m2) 

41,846 - 

Parciau a Gerddi  - - 

Henebion Rhestredig (m2) - - 

Nifer yr Adeiladau Rhestredig 2,749 1 

Nifer y Pwyntiau Tynnu Dŵr 
Trwyddedig 

1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabl 29: Pobl yn byw yn ardal Pencoed sy'n wynebu risg ganolig ac isel o lifogydd dŵr 
wyneb 
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Risg i Bobl ac Eiddo 
Ffigyrau Risg 

Risg Ganolig  Risg Isel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd o 
2.35 i bob eiddo) 

1,213 3,250 

Nifer yr Eiddo Preswyl  516 1,383 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 10 44 
 
Gwaith Modelu Gwirio a Dilysu ar y Ddaear  

Dangoswyd bod nifer o eiddo yn llifo yn y rhan ddeheuol o’r LFRIA hon. Dengys y data 
LiDAR fod rhai eiddo yn rhan ddeheuol yr ardal (ar hyd Heol Maes-Yr-Haf) wedi eu lleoli 
300-500mm uwchlaw lefel y ffordd. Fodd bynnag mae dyfnder y dŵr sydd wedi’i 
ddarogan ar gyfer y tai hyn yn uchel (hyd at 0.9m gyda’r senario 1 siawns mewn 30 
mlynedd, trothwy 200mm) oherwydd bod yr M4 (sydd ychydig i’r de o’r ardal) wedi'i 
chodi tua 9m. Mae dŵr wyneb yn llifo i gyfeiriad yr ardal hon o dir uwch i’r gogledd ac 
yn cronni’n byllau ar hyd yr M4. Mae’r ardal yma’n dod o fewn Parth Llifogydd 3 NRW. 
Felly mae llifogydd afon hefyd yn effeithio ar yr eiddo hyn ac awgrymir y dylid gweithio 
mewn partneriaeth â NRW i liniaru'r perygl llifogydd yn yr ardal hon. 

Ar sail adolygiad o Barthau Llifogydd NRW ymddengys bod llifogydd afon hefyd yn 
effeithio’n bennaf ar ardal ogleddol y LFRIA hon. Effeithir ar lai o eiddo yn y rhan yma 
o’r LFRIA a lleolir y rhan fwyaf ohonynt ym Mharth Llifogydd 3. Ymddengys bod eiddo 
yn rhai o’r ardaloedd hyn wedi eu lleoli ar lefel y ddaear o’i gymharu ag eiddo yn yr 
ardaloedd cyfagos. Mae ganddynt felly risg debygol o gael llifogydd. 

Mesurau  

Rhoddir crynodeb yn y tabl isod o’r ardal ymchwiliadau llifogydd a’r mesurau sy’n cael 
eu hargymell yn y FRMP yn unol â Chod Adrodd 6 yr UE. Cynigiwn y mesurau hyn er 
mwyn rheoli’r perygl llifogydd lleol ar lefel dderbyniol yn y gymuned. 

 

 

Tabl 30: Crynodeb o’r Mesurau i Reoli’r Perygl Llifogydd ar gyfer Pencoed  

Mesur yn y FRMP  Cod adrodd yr UE Amserlen 
Awdurdod 

sy’n Gyfrifol 

Gwaith modelu Llif Dŵr Wyneb ac 
ymchwilio i ddŵr wyneb sy'n cronni 

M24 - Atal 
 

2016 - 2021 BCBC 

Ymwybyddiaeth o Lifogydd M41 - Parodrwydd 
 

2016 - 2021 BCBC 
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Mesur yn y FRMP  Cod adrodd yr UE Amserlen 
Awdurdod 

sy’n Gyfrifol 

Rhybudd Llifogydd M41 - Parodrwydd 2016 - 2021 BCBC 

Gwydnwch ac Addysg y Gymuned M43 Ymwybyddiaeth 
a Pharodrwydd y 
Cyhoedd  

2016-2021 BCBC 

Gweithio mewn partneriaeth â NRW. 
Mae angen ystyried mwy ar y 
cysylltiad rhwng Llifogydd Dŵr Wyneb 
a Llifogydd o’r Prif Afonydd* er mwyn 
deall ffynonellau a maint y llifogydd.  

M24 - Atal 
 

2016 - 2021 NRW/BCBC 

Mabwysiadu SuDS M34 - Amddiffyn 2016 - 2021 BCBC 

Adnabod grwpiau risg yn y gymuned. M43 - Parodrwydd 2016 - 2021 BCBC 

Adnabod grwpiau risg yn y gymuned. M52 - Adfer ac 
Adolygu 

2016-2021 BCBC 

 

*Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) sy’n gyfrifol am lifogydd o’r Prif Afonydd. 
 
 
 

1 
  

Adfer ac 
Adolygu Atal

AmddiffynParatoi

 

2 

4 

1 

1 

Crynodeb o’r Ffigyrau Mesur ar gyfer Pencoed  



CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD DRAFFT BCBC F.2 

76 

6.11 Crynodeb o’r Perygl Llifogydd D ŵr Wyneb yn Ardaloedd LFRIA BCBC 

Mae’r adran yma’n rhoi crynodeb cyffredinol o’r perygl llifogydd dŵr wyneb o fewn ffin 
weinyddol BCBC. Mae gan 1627 o eiddo preswyl a 3824 o bobl, drwy ddefnyddio’r 
lluosydd 2.35 o bobl i bob cartref, yn ardaloedd LFRIA BCBC risg llifogydd dŵr wyneb 
uchel. Lleolir y rhan fwyaf o’r eiddo sy’n wynebu risg uchel o gael llifogydd ar hyd llawr y 
dyffrynnoedd sy’n cyfateb i ardaloedd tir isel a rhai sydd gerllaw cyrsiau dŵr.  

Dangoswyd bod nifer o’r ardaloedd sydd â risg uchel o lifogydd dŵr wyneb hefyd yn 
cyfateb i lifogydd hanesyddol yn yr ardaloedd LFRIA, yn ôl y data a gafwyd gan NRW. 
Daeth y rhan fwyaf o’r llifogydd o'r Prif Afonydd yn y Fwrdeistref, sef Ogwr a Llynfi. 

Rhoddir crynodeb o’r ffigyrau ar gyfer ardaloedd LFRIA BCBC yn Nhabl 31.  
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Tabl 31: Crynodeb o’r bobl, gweithgarwch economaidd ac amgylchedd naturiol a 
hanesyddol ar draws holl ardaloedd LFRIA BCBC sy’n wynebu risg uchel o lifogydd dŵr 
wyneb. 

Risg i Bobl ac Eiddo 
Cyfanswm o fewn yr 

Ardal Ddiffiniedig 
Ffigyrau Risg 

Risg Uchel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd o 2.35 i bob 
eiddo) 

28,459 3,824 

Eiddo Preswyl  12,110 1,627 

Eiddo Dibreswyl 1,606 256 

Gweithgarwch Economaidd 

Meysydd Awyr - - 

Ffyrdd (Traffyrdd) (km) 4.5 0.09 

Rheilffyrdd (km) 7.3 0.28 

Tir Amaethyddol  - Gradd 2 (m2) 1,424,844 206,609 

Tir Amaethyddol  - Gradd 3 (m2) 614,400 43,470 

Tir Amaethyddol  - Gradd 4 (m2) 3,406,598 218,223 

Tir Amaethyddol  - Gradd 5 (m2) 1,434,926 154,159 

Risg i Dderbynyddion Amgylcheddol 

Dyfroedd Ymdrochi (m2) 12,572,191 2,006,000 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig 11,785 127 

Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
(SoDdGA) (m2) 

11784.6 127 

Safleoedd o Ddiddordeb Cadwraeth Natur 
(SINC) (m2) 

220,746.4 17,314 

Parciau a Gerddi  5,6086 - 

Henebion Rhestredig (m2) 18,930 17,820 

Nifer yr Adeiladau Rhestredig 29,965 7 

Nifer y Pwyntiau Tynnu Dŵr Trwyddedig 6 - 
 
Tabl 32: Crynodeb o’r bobl sy’n byw yn holl ardaloedd LFRIA BCBC sy'n wynebu risg 
ganolig ac isel o lifogydd dŵr wyneb. 

Risg i Bobl ac Eiddo 
Ffigyrau Risg 

Risg Ganolig  Risg Isel 

Risg i Bobl ac Eiddo  

Pobl (yn defnyddio lluosydd o 
2.35 i bob eiddo) 

10,281 28,482 

Nifer yr Eiddo Preswyl  4,375 12,120 

Nifer yr Eiddo Dibreswyl 439 1,404 
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6.12 Casgliad 

Mae deg Ardal Ymchwilio i'r Perygl Llifogydd Lleol (LFRIA) o fewn ffin weinyddol BCBC 
ac sy’n wynebu risg o lifogydd dŵr wyneb wedi cael eu hadnabod, gyda’r risg wedi’i 
hasesu er mwyn adnabod y bobl, eiddo a’r gwasanaethau sy'n wynebu'r risg fwyaf. 
Roedd y set ddata perygl llifogydd a ddadansoddwyd yn cynnwys data gan BCBC a 
NRW yn cynnwys mapiau uFMfSW, data llifogydd hanesyddol a ffigyrau eiddo.  Er 
mwyn lleihau’r perygl llifogydd dŵr wyneb yn y fwrdeistref, cafodd Mesurau Rheoli 
Perygl Llifogydd o’r Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd Lleol ddrafft eu hadolygu gyda 
mesurau priodol ar gyfer pob ardal LFRIA wedi cael eu hadnabod. Nid oes gan BCBC 
unrhyw ddyletswydd statudol i ddarparu FRMP ac mae canlyniadau’r adroddiad hwn yn 
dibynnu ar gyllid ac adnoddau.  

 
 
 
  
 



 

7. Ymgynghori 
7.1 Partneriaid Perygl Llifogydd Cyngor Bwrdeistref  Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Bydd cyfnod o ymgynghori dros chwe wythnos ar FRMP BCBC yn cael ei gynnal 
rhwng ******* (dyddiadau i’w cadarnhau). 

Bwriedir cysylltu â’r Partneriaid Perygl Llifogydd canlynol: 

• Yr holl Awdurdodau Rheoli Perygl Llifogydd a restrir yn Atodiad 1 
• Adrannau mewnol BCBC gan gynnwys cynllunio argyfwng, ecoleg a phriffyrdd 
• Holl Aelodau’r Cyngor 
• Hysbysebu ar wefan BCBC. 

 
7.2 Dulliau Ymgynghori 

Er mwyn ennill y cytundeb ehangaf posib i’r FRMP bydd y Cyngor yn rhoi 
cyhoeddusrwydd ac yn ymgynghori â phartïon budd perthnasol; gwneir hyn mewn 
amrywiol ffyrdd gan gynnwys yn y cyfryngau lleol, ar wefan y Cyngor, mewn 
nodiadau briffio a thrwy drafod ag Aelodau Lleol a Chynghorau Cymuned, 
partneriaid risg eraill a thrwy gyfarfodydd cyhoeddus lle bo angen. 

Bwriedir hefyd ymgynghori â’r Awdurdodau Rheoli Perygl Llifogydd a restrir yn 
Atodiad 1. 

 
8. Monitro ac Adolygu 

Bydd yr adolygiad cyntaf o’r FRMP yn cael ei wneud yn 2021 a phob chwe blynedd 
wedyn yn unol â chanllawiau cenedlaethol. 

Bydd yr adolygiad o’r FRMP yn ystyried: 

• Gweithrediad y mesurau a gynigir yn y FRMP hwn a chynnydd cysylltiedig 
unrhyw fesurau sydd heb eu gweithredu eto. 

• Penderfynu pam fod unrhyw fesurau heb gael eu gweithredu. 
• Effaith y newid yn yr hinsawdd ar lifogydd yn BCBC. 

Er mwyn gweithredu’r FRMP hwn yn llwyddiannus mae’n hanfodol bod gan BCBC 
ddigon o gyllid gan LlC i wneud hyn, yn ychwanegol at ei gyllid refeniw presennol. 
Os na fydd y cyllid ychwanegol ar gael i BCBC gallai olygu na fydd mesurau a 
ddisgrifir yn yr adroddiad hwn yn cael eu gweithredu. 
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9. Atodiadau 
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Atodiad 1 - Yr Awdurdodau Rheoli Perygl Llifogydd 

Yr Awdurdodau Rheoli Perygl Llifogydd ar gyfer y Fwrdeistref Sirol yw: 

Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
Swyddfeydd Dinesig 
Stryd yr Angel 
Pen-y-bont ar Ogwr 
CF31 4WB 
 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

Swyddfa Ardal y De Orllewin 
Maes Newydd 
Llandarcy 
Castell-nedd Port Talbot 
SA10 6JQ 
 

Dŵr Cymru Welsh Water 

Ffordd Pentwyn 
Nelson 
Treharris 
CF46 6LY 
 

Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Cysylltu 
Enw: Richard Williams 
Flood and Coastal Erosion Risk Management / Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol, Energy, Water and Flood Division / Is-adran Ynni, Dŵr a Llifogydd 
E-bost: Richard.williams2@wales.gsi.gov.uk 
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Atodiad 2: Geirfa  

 
BCBC Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
CADW Corff Treftadaeth Cymru 
CCGC Cyngor Cefn Gwlad Cymru 
DCWW Dŵr Cymru Welsh Water 
Y Gofrestr 
DG5 

Cofrestr o eiddo a brofodd lifogydd o garthffosydd wrth i 
ormod o ddŵr fynd i mewn iddynt 

EA Asiantaeth yr Amgylchedd 
EB Budd Economaidd 
ECH Yr Amgylchedd a Threftadaeth Ddiwylliannol 
FRR 2009 Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009 
FWMA 2010 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 
HRA Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 
HW Iechyd a Lles 
IPCC Cynllunio Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd 
LFRMS Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd Lleol  
LLFA Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol 
LPA Awdurdod Cynllunio Lleol 
NRW Cyfoeth Naturiol Cymru 
PFRA Asesiad Rhagarweiniol o’r Perygl Llifogydd  
RAMSAR Safleoedd Tir Gwlyb o Bwysigrwydd Rhyngwladol 
RMA Awdurdodau Rheoli Perygl  
ACA Ardal Cadwraeth Arbennig 
SEA Asesiad Amgylcheddol Strategol 
SMP  Cynllun Rheoli Traethlin 
AGA Ardal Gwarchodaeth Arbennig 
SuDS  Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy 
TAN15 Nodyn Cyngor Technegol 
UKCP09 Rhagolygon Hinsawdd y Deyrnas Unedig 2009   
WFD Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr  
LlC Llywodraeth Cymru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



BCBC DRAFT FLOOD RISK MANAGEMENT PLAN V.2 

 

83 

 

Atodiad 3: Cydrannau o’r Cynllun Rheoli Perygl Llif ogydd fel y disgrifir hwynt 
yn Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009 – Rhan 4 

1. Mae gan Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol (LLFA) ddyletswydd i baratoi 
Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd (FRMP) ar gyfer pob Ardal Perygl Llifogydd 
(FRA) berthnasol. 
 

2. Rhaid i Cyfoeth Naturiol Cymru adolygu’r FRMP a gallai wedyn argymell 
addasiadau. 
 
 

3. Rhaid i bob FRMP gynnwys y canlynol: 
• Amcanion i bwrpas rheoli’r perygl llifogydd. 
• Mesurau ar gyfer cyflawni’r amcanion. 
• Rhaid gosod amcanion i leihau canlyniadau andwyol llifogydd i: 

o iechyd pobl, 
o gweithgarwch economaidd, neu 
o yr amgylchedd (gan gynnwys y dreftadaeth ddiwylliannol) a 

gweithredu i wneud llifogydd yn llai tebygol, naill ai drwy ymarfer 
pwerau i wneud gwaith strwythurol, neu fesurau eraill. 

• Rhaid i’r mesurau gynnwys mesurau ar gyfer: 
o atal llifogydd, 
o amddiffyn unigolion, cymunedau a’r amgylchedd rhag 

canlyniadau llifogydd, a 
o gwneud trefniadau i rybuddio a rhoi rhagolygon. 

• Mesurau  
o cost a manteision y gwahanol ddulliau o reoli'r perygl llifogydd 
o y wybodaeth yn y mapiau risg llifogydd a’r mapiau perygl 

llifogydd 
o y cynllun rheoli basn afon ar gyfer yr ardal 
o effaith gorlifdiroedd sy’n cadw dŵr llif 
o yr amcanion amgylcheddol vi) effaith debygol llifogydd, a’r 

gwahanol ddulliau o reoli llifogydd, ar yr ardal a’r amgylchedd yn 
lleol. 

• Rhaid i’r FRMP gynnwys: 
o map yn dangos ffiniau’r ardal perygl llifogydd 
o crynodeb o’r casgliadau y daethpwyd iddynt o’r mapiau perygl 

llifogydd a mapiau risg llifogydd 
o disgrifiad o’r amserlen a’r dulliau arfaethedig ar gyfer 

gweithredu’r mesurau, gan gynnwys manylion am y cyrff sy’n 
gyfrifol am eu gweithredu 

o disgrifiad o sut y bwriedir monitro gweithrediad y mesurau 
o adroddiad ar yr ymgynghoriad; a 
o manylion o'r cydgysylltu rhwng y mesurau yn y FRMP a’r 

awdurdodau canlynol: 
� awdurdodau LLFA eraill, 
� yr awdurdodau priffyrdd,  
� Dŵr Cymru Welsh Water, 
� yr ymgymerwr cronfeydd dŵr 
� CADW 
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� NRW 
� Gweinidogion Cymru 

o Y cyhoedd 

 

4. Rhaid i awdurdodau LLFA roi sylw dyledus i unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan 
NRW ar ffurf y FRMP. 
 

5. Rhaid i chwe LLFA gwblhau adolygiad o’u cynlluniau FRMP 
• Adolygiad cyntaf erbyn 22 Mehefin 2021 
• Rhaid cyflawni adolygiadau wedyn bob chwe blynedd o leiaf. 
• Yn dilyn adolygu’r cynllun rhaid i awdurdodau LLFA baratoi FRMP 

diwygiedig sy’n gorfod: 
o ystyried effaith debygol y newid yn yr hinsawdd ar 

ddigwyddiadau llifogydd 
o cynnwys asesiad o’r cynnydd a wnaed gyda gweithredu’r 

mesurau 
o os nad oes unrhyw fesurau yn y FRMP blaenorol wedi cael eu 

gweithredu dylid cynnwys datganiad yn nodi’r rhesymau pam na 
chawsant eu gweithredu. 

 
 

 

 


