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Prosiectau Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol a'r Rhaglen 
Genedlaethol Creu Cynefinoedd 
 
Nodyn atodol ar gyfer swyddogion Llywodraeth Cymru a CNC 

 
Gan mai CNC yw'r awdurdod cymwys sy'n ymdrin â thrwyddedu morol, rhai iddo 

fodloni ei hun fod y broses a ddilynir wrth drwyddedu yn diwallu ei anghenion, bod y 
broses honno'n effeithlon a bod gofynion y Rheoliadau Cynefinoedd yn cael eu 
bodloni. 

 
Sefydlwyd y Rhaglen Genedlaethol Creu Cynefinoedd (RhGCC) ar ôl i Weinidog 

blaenorol yr Amgylchedd  roi cyfarwyddyd i wneud hynny yn 2009 er mwyn helpu i 
sicrhau bod modd ymateb mewn ffordd strategol i wasgfa arfordirol sy'n gysylltiedig â 
chynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol.  

 
CNC sy'n rheoli'r RhGCC a disgwylir iddo gyflwyno adroddiadau i Weinidogion 

Cymru am hynt y gwaith ar y rhaglen. CNC hefyd sy'n parhau'n gyfrifol am sicrhau 
cyflenwad o dir ar gyfer mesurau cydbwyso o dan y Rhaglen ac am y gwaith monitro 
parhaus sy'n dangos bod mwy o gynefin cydbwyso ar gael o dan y Rhaglen na’r 

cynefinoedd a gollir o ganlyniad i'r wasgfa arfordirol sy'n gysylltiedig â chynlluniau 
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol. 

 
RhGCC yw'r ffordd y cytunwyd arni i ddarparu cynefin i wneud iawn am golledion ac 
am niwed sy'n cael eu hachosi, neu sy'n debygol o gael eu hachosi, gan gynlluniau 

Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol. Rhoddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei 
chefnogaeth i'r Rhaglen yn ei ymateb i Lywodraeth y DU (Gorffennaf 2012). 
 

Dylai fod modd manteisio ar y RhGCC ar ôl i astudiaethau cwmpasu ac asesiadau 
priodol o gynllun newydd i Reoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol ddod i'r casgliad 

ei bod yn debygol y bydd nodweddion ar safle Natura 2000yn cael eu colli neu eu 
niweidio. Ar ôl i'r colledion (effeithiau andwyol sy'n ganlyniad i wasgfa arfordirol) gael 
eu cyfrifo yn unol â’r broses ar gyfer cynnal Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd 

(ARhC), dylai adran Trwyddedu Morol CNC gofnodi'r colledion hynny a rhoi’r 
wybodaeth i'r RhGCC. Gellir mynd ati wedyn o dan y broses honno i ddefnyddio 

SMP2 (Cynllun Rheoli Traethlin), yr Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd a phrawf  
IROPI (profi bod rhesymau hanfodol dros gynllun, sef ei fod er budd cyhoeddus tra 
phwysig), gan gyflwyno mesurau cydbwyso o dan y RhGCC. Rhaid i CNC roi gwybod 

i swyddogion llifogydd Llywodraeth Cymru pan fo ceisiadau am gynlluniau i Reoli 
Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn sbarduno'r broses hon. 

 
Mae'r RhGCC o fudd i Awdurdodau Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru oherwydd 
nad oes disgwyl iddynt sicrhau cynefin i wneud iawn am geisiadau sy'n debygol o 

effeithio ar safle Natura 2000. Yn aml, nid oes unrhyw dir priodol o'r fath o fewn 
ffiniau gweinyddol yr ymgeisydd. Hyd yn oed pe byddai tir ar gael, byddai 

trafodaethau â pherchenogion y tir a/neu warantau i ddarparu tir o'r fath yn y dyfodol 
yn achosi cryn oedi. Mae'r RhGCC yn caniatáu i geisiadau symud yn eu blaen a 
dyma'r ffordd i ddarparu tir cydbwyso ac i fodloni gofynion y Gyfarwyddeb 

Cynefinoedd a gymeradwywyd gan y Llywodraeth. 
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Mae ymgeiswyr yn dal i gael eu hannog i ddarparu cynefin i wneud iawn am yr un a 
gollir os oes modd, drwy helpu i sicrhau safleoedd priodol, drwy drafod gyda 

rhanddeiliaid a thrwy ddefnyddio ffyrdd eraill priodol o gynnig cymorth. Lle mae 
Achosion Busnes am gyllid grant yn pennu darparu tir ar gyfer Rhaglenni 

Cenedlaethol Creu Cynefinoedd, caiff hyn ei ystyried fel budd ehangach i’r cynllun ac 
o’r herwydd bydd yn factor wrth flaenoriaethu.  
 

Os oes angen cynefin cydbwyso ar unwaith (pan fo cynllun newydd i atal llifogydd yn 
arwain at golli cynefin yn syth), yna rhaid i'r tir hwnnw fod wedi'i 'fancio' eisoes yn y 

RhGCC, neu gael ei ddarparu gan yr ymgeisydd. Fell arall, ni ellir bwrw ymlaen â'r 
cynllun. Yn achos gwaith i gynnal a chadw amddiffynfa sy'n bodoli eisoes, dim ond y 
gwaith cynnal a chadw hwnnw y dylid ei asesu, gan ystyried hefyd a allai/sut y gallai 

arwain at golli mwy o gynefin na'r hyn sy'n cael ei golli eisoes oherwydd yr adeiledd 
presennol.  

 
Ni fwriedir i'r RhGCC ddarparu cynefin i wneud iawn am gynefin a gollir oherwydd 
asedau trydydd partïon, er enghraifft, asedau y mae darparwyr seilwaith neu 

gwmnïau ynni neu reilffordd yn gyfrifol amdanynt. Wedi dweud hynny, mewn 
achosion eithriadol, mae'n bosibl y bydd trydydd partïon yn gallu cyfrannu at y 

RhGCC ac elwa ohoni. 
 
Mae dwy ran allweddol i'r gwaith o sicrhau bod mesurau cydbwyso yn eu lle cyn i 

gynefin gael ei golli: (i) modelu colledion posibl wrth lunio strategaethau arfordirol a 
chynlluniau mawr a (ii) mynd ati'n barhaus i fonitro cynefinoedd rhynglanwol drwy'r 

RhGCC, grwpiau arfordirol a Rhaglen Monitro Arfordirol Cymru.  
 
Dylid mireinio mwy ar dargedau'r RhGCC drwy'r data modelu a gyflwynir yn y cais ac 

yn yr asesiadau o gynlluniau newydd. Dylid gwirio'r targedau hynny yn ôl y colledion 
neu'r crynodiant gwirioneddol sy'n gysylltiedig â chynlluniau arfordirol.  

 
Ni fwriedir i'r RhGCC gwmpasu'r holl golledion neu ddirywiad (fel y'u diffinnir gan 
Erthygl 6 (2) o'r Gyfarwyddeb Cynefinoedd) sy'n gysylltiedig â'r ffaith bod lefel y môr 

yn codi. Yn hytrach, fe'i bwriedir ar gyfer colledion neu ddirywiad sy'n gysylltiedig ag 
ymyriadau i reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol, y Gyfarwyddeb Fframwai th Dŵr 

a'r Gyfarwyddeb Llifogydd, a hynny yn unol â gofynion y Gyfarwyddeb Cynefinoedd. 
Yn y cyd-destun hwnnw y dylid darllen a dehongli'r nodiadau hyn. 
 

Mae rhagor o fanylion yn yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer y Strategaeth 
Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru 

(2011) (sydd ar gael yn Saesneg yn unig): 
 
“Yn 2009, cytunodd y Gweinidog a oedd yn gyfrifol ar y pryd am yr Amgylchedd, 
Cynaliadwyedd a Thai y dylid creu Rhaglen Genedlaethol Creu /Adfer Cynefinoedd. Yn unol 
â'r Datganiad gan y Gweinidog a ryddhawyd ar 27 Tachwedd 2009, Asiantaeth yr 
Amgylchedd Cymru fyddai'n arwain y gwaith o greu Rhaglen Genedlaethol Creu 
Cynefinoedd i Gymru.  Bwriad y rhaglen, sydd wrthi'n cael ei datblygu ar hyn o bryd, yw 
cyflwyno a chynllunio ffordd strategol a rhagweithiol o sicrhau a chreu cynefinoedd newydd 
er mwyn bodloni'r gofynion yn ymwneud â mesurau cydbwyso sydd yn y Gyfarwyddeb 
Cynefinoedd. Bydd yn cydgysylltu prosiectau creu cynefinoedd sy'n ofynnol o ganlyniad 
weithgareddau i reoli llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru. Bydd y rhaglen yn fodd 
hefyd i fonitro anghenion i greu cynefinoedd a fydd yn deillio o gynlluniau a strategaethau i 
reoli llifogydd ac erydu arfordirol. Pan fod hynny'n berthnasol, wrth baratoi strategaethau 



TERFYNOL – Gorffennaf 2018 

Tudalen 3 o 4 
 

haen isaf i reoli llifogydd ac erydu arfordirol, bydd asesiad manylach yn cael ei gynnal o'r 
cynefinoedd a fydd yn debygol o gael eu hennill neu eu colli ar y safleoedd Ewropeaidd. 
Bydd hynny'n fodd i gadarnhau yn union faint o gynefin newydd y bydd angen ei greu. Ar ôl 
pennu faint o gynefin cydbwyso y bydd ei angen o ganlyniad i strategaethau rheoli llifogydd 
ac erydu arfordirol, gellir defnyddio’r wybodaeth honno wedyn i lywio’r Rhaglen Genedlaethol 
Creu Cynefinoedd. Bydd hynny wedyn yn fodd i sicrhau bod y cynefinoedd cydbwyso 
angenrheidiol yn cael eu creu. Cyn belled ag y bo hynny'n rhesymol ymarferol, bydd hynny'n 
sicrhau bod cynefinoedd newydd yn eu lle cyn i eraill gael eu colli.  
 
Un o elfennau pwysig y Rhaglen Genedlaethol Creu Cynefinoedd yw ei bod yn mynd ati'n 
rhagweithiol i nodi ardaloedd posibl lle gellir creu cynefinoedd newydd. Er mwyn helpu yn 
hynny o beth, mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru wedi datblygu haen GIS (System 
Gwybodaeth Ddaearyddol) sy'n dangos ardaloedd yng Nghymru lle mae cyfleoedd i greu 
cynefinoedd rhynglanwol." 

 

A Datganiad Ysgrifenedig cyn Weinidog yr Amgylchedd ym mis Ionawr 2010:  
Dyfyniad ar Reoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol a'r Rhaglen Genedlaethol Creu 
Cynefinoedd 

 
“Rheoli Perygl Llifogydd/Cynlluniau Rheoli Traethlin  

Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn ei gwneud yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau anelu at 
gyrraedd statws da ar gyfer pob corff dŵr erbyn 2015. Gan mai Cyfarwyddeb fframwaith yw’r 
Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, mae’n ymgorffori mesurau a safonau o Gyfarwyddebau eraill. 
Mae’r rhain yn cynnwys safonau ac amcanion ar gyfer "Ardaloedd Gwarchodedig”. Mae yna 
ddau fater allweddol sy’n ymwneud ag ardaloedd gwarchodedig N2K sy’n ddibynnol ar ddŵr 
nad ydynt yn cyrraedd statws cadwraeth ffafriol neu eu hamcanion Cyfarwyddeb Fframwaith 
Dŵr, sydd â goblygiadau ar gyfer gweithrediadau Rheoli Perygl Llifogydd a’r Arfordir.  
 
Mae’r materion hyn yn ymwneud â cholli cynefinoedd rhynglanw ar rannau o’r arfordir ble 
mae symudiad y draethlin yn gyfyngedig (Gwasgfa Arfordirol) a materion lefel y dŵr ar 
afonydd a gwlypdiroedd (Lefelau Dŵr).   
 
Cyn y Nadolig, cymeradwyais y camau gweithredu canlynol oedd â’r nod o fynd i’r afael â’r 
uchod:  
creu Rhaglen Greu/Adfer Cynefinoedd Cenedlaethol i Gymru, i’w harwain gan Asiantaeth yr 
Amgylchedd Cymru er mwyn datblygu cynigion i wneud iawn am effeithiau gweithredu 
polisïau Rheoli Perygl Llifogydd a’r Arfordir ar safleoedd N2K; ariannu camau cydbwyso i 
adfer cynefinoedd a safleoedd a glustnodwyd yn y Rhaglen o gyllideb rheoli risg llifogydd a’r 
arfordir Llywodraeth y Cynulliad; a chyfarwyddo Asiantaeth yr Amgylchedd, yn ei rôl fel 
awdurdod draenio cyfrifol, i weithredu camau i gyrraedd cyflwr ffafriol [ar gyfer ... safle].” 

 

 
Holwyd ers hynny a ddylid sgrinio gweithgareddau cynnal a chadw ar gynlluniau 

Rheoli Llifogydd ac Erydu Arfordirol a chynnal Arfarniad ohonynt yn unol â'r 
Rheoliadau Cynefinoedd os unig ganlyniad y gwaith hwnnw fydd amddiffyn yn unol 

â'r safon a fwriadwyd ac na fydd yn estyn oes yr adeiledd yn sylweddol.  
 
Mae cynnal a chadw amddiffynfeydd arfordirol sy'n bodoli eisoes yn waith hollbwysig 

a dylid gwneud hynny yn unol â'r polisïau a ffefrir yn y Cynlluniau Rheoli Traethlin. O 
gymharu â pheidio â gwneud dim, ni fydd cynnal a chadw amddiffynfeydd bob amser 

yn dwysáu neu'n gwaethygu gwasgfa arfordirol, oherwydd y bydd yr amddiffynfeydd 
hynny'n parhau yn eu lle am gryn amser heb unrhyw waith cynnal a chadw mawr 
a/neu oherwydd eu bod, o bosibl, yn agos at seilwaith trefol neu dopograffi sy'n atal 
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cynefinoedd rhynglanwol rhag datblygu. Gall wneud dim arwain hefyd at golledion 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol mawr ar y tir sydd yn ymyl yr 

amddiffynfeydd. 
 

Mae'n bwysig cynnal rhaglen fonitro genedlaethol er mwyn sicrhau nad oes mwy o 
gynefin yn cael ei golli (oherwydd prosiectau Rheoli Llifogydd ac Erydu Arfordirol) 
na'r cynefin a ddarperir drwy'r RhGCC i wneud iawn am yr hyn a gollir neu, fel arall, 

bod gwelliannau y cytunir arnynt yn cael eu gwneud i ansawdd safle gwarchodedig.1  
Nid yw Gweinidogion Cymru wedi cael gwybod am unrhyw golledion hyd yma ac 

felly, mae Llywodraeth Cymru yn cymryd nad yw RhGCC ar ei cholled o ran 
cynefinoedd. Dylai monitro effeithiol fod yn fodd i bennu'r angen i ddarparu cynefin 
cydbwyso, pa un ai amddiffynfa arfordirol newydd sydd i gyfrif am y wasgfa neu fod y 

sefyllfa wedi gwaethygu ar ôl i waith cynnal a chadw gael ei wneud ar asedau sy'n 
bodoli eisoes. Felly, nid ystyrir bod gwaith cynnal a chadw ar asedau yn fater o bwys 

mawr. Wedi dweud hynny, gan mai CNC yw'r awdurdod cymwys, mater iddo ef o hyd 
yw asesu'r angen am sgrinio ac asesu priodol os yw'n barnu bod angen gwneud 
hynny.  

 
Dylid ailddechrau cyflwyno adroddiadau i Weinidogion Cymru am y RhGCC a gellir 

gwneud hynny mewn adroddiad annibynnol bob dwy flynedd neu ei gyflwyno ar yr un 
pryd ag adroddiad CNC ar Adran 18 neu ar y cyd â Rhaglen Monitro Arfordirol 
Cymru.   

 
 

 
                                                                 
1
 Gweler dogfen gwmpasu'u UE ar y cysylltiad rhwng y Gyfarwyddeb Llifogydd a'r Cyfarwyddebau Natur, gan 

gynnwys enghreiffitau o wella ansawdd ar hyd Afon Salzach. 


