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Crynodeb 

Mae Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd yn amlygu peryglon a risgiau llifogydd o afonydd, y môr, 

dŵr wyneb, dŵr daear a chronfeydd dŵr, ac yn nodi sut mae Awdurdodau Rheoli Risg yn 

cydweithio gyda chymunedau i reoli perygl llifogydd. 

Fel Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol o dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, mae 

dyletswydd ar Gyngor Sir Caerfyrddin i gydgysylltu ac arwain y gwaith o reoli perygl llifogydd 

sy’n deillio o ffynonellau lleol yn Sir Gaerfyrddin. Mae’r cynllun hwn wedi cael ei ddatblygu er 

mwyn mynd i’r afael â’r ddyletswydd honno trwy ddefnyddio’r wybodaeth sydd ar gael i ganfod 

mannau sydd mewn perygl o lifogydd a’r dulliau lle y gellid blaenoriaethu camau pellach i 

leihau’r perygl o lifogydd yn y sir. 
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1 Cyflwyniad – Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Rhan 2 
Mae llifogydd o ganlyniad i ddigwyddiadau eithafol wedi dod yn destun pryder cynyddol yn fyd-

eang yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’r perygl i fywydau, ac i’r amgylchedd adeiledig a 

naturiol, o lifogydd yn cael ei waethygu gan y newid yn yr hinsawdd. Mae tua 6 miliwn o eiddo 

yn y Deyrnas Unedig mewn perygl llifogydd1. Yma yng Nghymru, mae un o bob chwe eiddo 

mewn perygl llifogydd2 ac mae tua 23% o arfordir Cymru, sy’n 1,500km o hyd, yn erydu3. 

Mae’r cynnydd posibl yn arddwysedd ac amlder glawiad, a’r codiad yn lefel y môr, yn debygol o 

gynyddu perygl llifogydd ac erydu arfordirol. O ganlyniad, disgwylir i’r perygl i fywydau, yr 

economi a’r amgylchedd gynyddu hefyd. Mae’r llifogydd eithafol a welwyd yn y Deyrnas Unedig 

yn ystod haf 2007 ac ar draws Ewrop yn ystod haf 2005 yn amlygu’r risgiau hyn.  

Pethau naturiol yw llifogydd ac erydu arfordirol ac felly nid oes modd eu hatal rhag digwydd. 

Fodd bynnag, deellir y risgiau sy’n gysylltiedig â’r pethau hyn a’r canlyniadau ohonynt yn 

weddol dda. Felly, gellir cymryd camau i reoli’r risgiau hynny ac i leihau eu heffaith gymaint ag 

sy’n bosibl.   

1.1 Beth yw Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd? 

Mae llifogydd yn fygythiad o bwys i gymunedau ar draws Cymru o hyd ac mae rheoli’r perygl 

hwn trwy gynllunio gofalus yn bwysig er mwyn lleihau’r perygl i gymunedau gymaint ag sy’n 

bosibl. Mae cynllunio gwaith rheoli perygl llifogydd yn caniatáu i Awdurdodau Rheoli Risg 

ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r perygl o bob ffynhonnell llifogydd a chytuno ar flaenoriaethau 

i reoli’r perygl hwnnw. 

Mae’r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd hwn wedi cael ei ddatblygu gyda hyn mewn cof ac mae’n 

nodi sut y bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn rheoli llifogydd yn y cymunedau sydd yn y perygl 

mwyaf. Wrth wneud hynny, mae’r Cynllun yn bwrw ymlaen â’r amcanion a chamau gweithredu 

a nodir yn ein Strategaeth Reoli Perygl Llifogydd Leol:  

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/argyfyngau-a-diogelwch-

cymunedol/llifogydd/strategaeth-a-chynllun-llifogydd/#.XNWFr45KiUk 

Mae’r Cynllun hwn hefyd â’r nod o gyflawni rhai o’r amcanion a nodir yn nogfen Llywodraeth 

Cymru, y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol4 sy’n 

darparu’r fframwaith cenedlaethol ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng 

Nghymru trwy bedwar amcan trosfwaol:   

• Lleihau effeithiau llifogydd ac erydu arfordirol ar unigolion, cymunedau, busnesau a’r 

amgylchedd. 

                                                           
1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69487/pb13698-climate-risk-

assessment.pdf 
2 https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/111114floodingstrategycy.pdf 

• Cynyddu ymwybyddiaeth pobl o berygl llifogydd ac erydu arfordirol a’u cynnwys yn yr 

ymateb i’r perygl hwnnw. 

• Darparu ymateb effeithiol a pharhaus i lifogydd ac erydu arfordirol. 

• Blaenoriaethu buddsoddiad yn y cymunedau sy’n wynebu’r perygl mwyaf.  

Nod Rhan 2 o Gynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin yw darparu buddsoddiad 

wedi’i flaenoriaethu i’r cymunedau hynny sydd yn y perygl mwyaf. Rydym wedi nodi 49 o 

gymunedau ar draws Sir Gaerfyrddin fel ardaloedd sydd yn y perygl mwyaf o lifogydd o ddŵr 

wyneb a chyrsiau dŵr cyffredin. ‘Unedau Polisi’ yw’r enw a roddwyd ar y cymunedau hyn ac 

maent wedi cael eu gwerthuso’n fanylach yn y rhan hon o’r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd.  

2 Asesiad Technegol 
Yn yr adran hon rydym wedi nodi’r dull gweithredu a’r ffynonellau data a ddefnyddiwyd i 

adolygu’r ddealltwriaeth o berygl llifogydd ar draws Sir Gaerfyrddin.   

2.1 Ffynonellau data 

Mae’r adran ganlynol yn nodi’r cyfrifon perygl sydd wedi cael eu cynhyrchu i gynorthwyo â’r 

gwaith o ganfod pobl a gweithgarwch economaidd mewn mannau sydd mewn perygl o lifogydd 

o ddŵr wyneb. 

Daw’r fethodoleg a ddefnyddir o’r tair set ddata isod: 

1. Set ddata pwyntiau eiddo’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru 

(Asiantaeth yr Amgylchedd, Gorffennaf 2013) 

Mae’r set ddata hon, a fwriedir yn bennaf i gael ei defnyddio gyda System Gwybodaeth 

Ddaearyddol (GIS), yn cynnwys gwybodaeth am bwyntiau eiddo ar gyfer cyfnodau ail-ddigwydd 

o 1 mewn 30, 1 mewn 100 ac 1 mewn 1000.    

2. Y Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr 

Amgylchedd, Gorffennaf 2013) 

Mae hwn yn fap o ddŵr wyneb a grëwyd gan efelychiad cyfrifiadurol o lawiad wedi’i gymhwyso 

i fodel tir digidol. Mae rhagor o fanylion ynghylch y map ar gael trwy ddilyn y ddolen ganlynol:  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/297432/LIT_

8988_0bf634.pdf 

3. Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Datblygodd Asiantaeth yr Amgylchedd offeryn i ganfod a sgorio cymunedau sydd mewn perygl 

llifogydd o afonydd a’r môr. Yn 2016 diweddarwyd Gwybodaeth y Gofrestr Cymunedau mewn 

3 https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/120329climateannualreportcy.pdf 
4 https://gweddill.gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/flooding/nationalstrategy/strategy/?skip=1&lang=cy 

http://www.sepa.org.uk/flooding/flood_risk_management/flood_risk_management_planning/how_will_plans_be_produced.aspx
https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/argyfyngau-a-diogelwch-cymunedol/llifogydd/strategaeth-a-chynllun-llifogydd/#.XNWFr45KiUk
https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/argyfyngau-a-diogelwch-cymunedol/llifogydd/strategaeth-a-chynllun-llifogydd/#.XNWFr45KiUk
https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/111114floodingstrategycy.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/297432/LIT_8988_0bf634.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/297432/LIT_8988_0bf634.pdf
https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/120329climateannualreportcy.pdf
https://gweddill.gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/flooding/nationalstrategy/strategy/?skip=1&lang=cy
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Perygl i gynnwys llifogydd o ddŵr wyneb a chyhoeddwyd y wybodaeth ganlyniadol i 

Awdurdodau Lleol yn nechrau 2017. Mae hwn yn offeryn ar raddfa genedlaethol y bwriedir 

iddo ddarparu gwybodaeth gyson ar draws Cymru a gellir ei ddefnyddio i flaenoriaethu mannau 

sydd yn y perygl mwyaf o lifogydd o bob ffynhonnell. 

Oni ddywedir fel arall, caiff niferoedd eiddo mewn perygl o lifogydd o ddŵr glaw yn y Gofrestr 

Cymunedau mewn Perygl eu nodi yn y tabl perygl llifogydd ar gyfer pob Uned Polisi. Caiff 

niferoedd sydd mewn perygl o lifogydd o afonydd a’r llanw yn y Gofrestr Cymunedau mewn 

Perygl eu cynnwys lle bônt yn berthnasol i’r Uned Polisi.  

Methodoleg y Gofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Mae Cymru wedi’i rhannu’n 2210 o gymunedau. Rhoddir i’r cymunedau hyn ‘Fesuriad Perygl’ a 

gaiff ei ddeillio o: 

• Nifer y bobl sydd mewn perygl llifogydd 

• Pa mor gyflym mae llifogydd yn dod 

• Perygl ar sail dyfnder a chyflymder llifogydd 

• Pa mor agored i niwed yw’r gymuned 

Gwahaniaethau rhwng y ffigurau a ddefnyddir ar gyfer Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Sir 

Gaerfyrddin a Set Ddata’r Gofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Caiff nifer y bobl mewn perygl ei darparu i awdurdodau lleol fel set ddata GIS. Mae’r eiddo 

mewn perygl llifogydd wedi cael eu canfod gan ddefnyddio LiDAR/JFLOW i fodelu’r perygl 

llifogydd. Mae’r model llif dŵr wyneb 2D yn defnyddio ôl troed yr adeilad gyda dyfnder 

llifogydd o 300m.  

Mae hwn yn ddull gwahanol i’r un a ddefnyddir i gael nifer yr eiddo mewn perygl gan 

ddefnyddio’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru a’r rhestr pwyntiau eiddo. 

Cyflwynir y wybodaeth hon fel cyfres o ddyfnderoedd ar gyfer gwahanol gyfnodau ail-ddigwydd 

a rhoddir perimedr wedi’i wlychu yr eiddo. At ddibenion y Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd 

dewiswyd dyfnder llifogydd o 150mm a pherimedr wedi’i wlychu o 20% neu fwy.  

Mewn rhai achosion gall y gwahaniaeth yn y dulliau hyn arwain at amrywiadau mawr yn nifer yr 

eiddo y dangosir eu bod mewn perygl llifogydd. Er enghraifft, yn Uned Polisi Castellnewydd 

Emlyn, gan ddefnyddio’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru a’r rhestr 

pwyntiau eiddo, dangosir bod 67 o eiddo mewn perygl llifogydd mewn digwyddiad 1 mewn 100 

mlynedd (dyfnder llifogydd o 150mm a pherimedr wedi’i wlychu o 20% neu fwy). O gymharu, 

wrth ddefnyddio gwybodaeth y Gofrestr Cymunedau mewn Perygl, mae 2 eiddo mewn perygl.   

2.2 Dadansoddi’r data a chyfrifon eiddo 

2.2.1 Perygl i eiddo  

Y brif set ddata a ddefnyddiwyd i gydgasglu data pwyntiau eiddo ar gyfer mannau lle mae 

perygl llifogydd oedd set ddata pwyntiau eiddo’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i 

ddiweddaru. 

Er mwyn canfod yr eiddo sy’n debygol o ddioddef llifogydd y tu mewn, mae maen prawf 

dyfnder llifogydd o =>150mm gyda ffin wedi’i gwlychu 20% neu fwy wedi cael ei ddefnyddio i 

hidlo’r set ddata h.y. nid yw eiddo â dyfnder llifogydd <150mm yn cael eu cynnwys yn y 

cyfrifon.  

Yn gyffredinol, mae gan y rhan fwyaf o eiddo drothwy (lefel y tu mewn i’r adeilad) 150mm neu 

fwy uwchben y ddaear o’u hamgylch. Mae eiddo â llai na 20% o’r perimedr o fewn yr amlinell 

llifogydd yn llai tebygol o ddioddef llifogydd y tu mewn gan fod hyn yn awgrymu, at ei gilydd, 

mai dim ond ar gornel mae’r effaith. Mae’r maen prawf o ddewis eiddo lle mae llifogydd ar fwy 

nag 20% o’r perimedr yn cynnwys eiddo fel tai teras lle na cheir llifogydd ond yn y blaen neu’r 

cefn. 

2.2.2 Y fethodoleg cyfrifo 

Caiff y senarios a ddefnyddir i ragweld perygl llifogydd i eiddo ym mhob cymuned eu mynegi yn 

nhermau cyfuniad o’r canlynol: 

• Tebygolrwydd (siawns) llifogydd mewn unrhyw flwyddyn benodol 

• Dyfnder trothwy (isaf) canlyniadol llifogydd ym mhob eiddo y bo effaith arno 

• Arwynebedd trothwy (lleiaf) pob eiddo y bo llifogydd yn effeithio arno. 

Mae’r cyfrifon canlynol wedi cael eu rhoi wrth fynegi perygl llifogydd ym mhob Ward 

Gymunedol ac Uned Polisi mewn Ward (noder bod rhai Unedau Polisi’n croesi ffiniau Wardiau): 

• Nifer yr eiddo mewn Ward 

• Cyfrif o gyfanswm y pwyntiau eiddo mewn perygl llifogydd ar gyfer y 

digwyddiadau glawiad canlynol gyda dyfnder llifogydd o 150mm a pherimedr 

wedi’i wlychu o 20% neu fwy, caiff yr holl eiddo eu cynnwys:  

o 1 mewn 30 (Perygl mawr llifogydd),  

o 1 mewn 100 (Perygl canolig llifogydd, ac 

o 1 mewn 1000 (Perygl bach llifogydd). 

• Cyfrif o gyfanswm yr anheddau mewn perygl llifogydd o’r digwyddiadau glawiad 

canlynol gyda dyfnder llifogydd o 150mm a pherimedr wedi’i wlychu o 20% neu 

fwy, dim ond anheddau sy’n cael eu cynnwys: 

o 1 mewn 30 (Perygl mawr llifogydd),  

o 1 mewn 100 (Perygl canolig llifogydd, ac 
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o 1 mewn 1000 (Perygl bach llifogydd) 

• Mae cyfanswm y pwyntiau eiddo yn y set ddata wedi cael eu rhannu gyda 

chyfrifon ar gyfer pob dosbarth Arolwg Ordnans a ddefnyddir yn y set ddata ar 

gyfer y 30 mlynedd, 100 mlynedd a 1000 o flynyddoedd, dyfnder 150mm a  

pherimedr wedi’i wlychu o 20% neu fwy 

Er mwyn sicrhau nad yw eiddo sydd mewn perygl llifogydd yn cael eu cyfrif dwywaith, mae 

eiddo sydd ym Mharthau Llifogydd 2 a 3, ac felly sydd mewn perygl llifogydd o Brif Afonydd, 

wedi cael eu heithrio o’r cyfrifon eiddo.  

3 Meini Prawf Dewis Unedau Polisi  
Ar raddfa gyffredinol nid yw wardiau’n addas o ran maint i nodi mesurau y gellir eu 

cymhwyso’n briodol ar draws y ward gyfan. Er enghraifft, yn Ward Trefgordd Lacharn mae 

Lacharn, Pentywyn a Llanddowror. Yn nhermau ffynonellau perygl llifogydd mae’r ardaloedd 

hyn yn wahanol, gan alw am fesurau gwahanol i fynd i’r afael â’r perygl, ac ni fyddai’n briodol 

grwpio’r ardaloedd gyda’i gilydd.   

Felly mae Unedau Polisi yn y Wardiau wedi cael eu dewis. Drwy ddadansoddiad gweledol o’r 

map llifogydd ar gyfer dŵr wyneb5 ar lefel Ward, mae mannau sydd â ffynhonnell ac effaith 

llifogydd cyffredin wedi cael eu nodi.  

Mae dadansoddiad o’r data, fel y’i disgrifir yn Adran 2, wedi arwain at nodi 49 o fannau sydd 

mewn perygl llifogydd o ddŵr wyneb, a elwir Unedau Polisi at ddibenion yr adroddiad hwn. 

Mae’r Unedau Polisi yn amrywio o ran eu maint, o fannau lle mae cannoedd o eiddo wedi’u 

nodi fel rhai sydd mewn perygl llifogydd i fannau bach lle mae ychydig o eiddo yn unig. 

Cydnabyddir mai dewis goddrychol yw hwn ar y raddfa lai ac ni fwriedir iddo fod yn holl 

gynhwysfawr. 

Bwriedir i’r gwaith o nodi Unedau Polisi gael ei adolygu’n rheolaidd ac i ychwanegu at y rhestr o 

Unedau Polisi yn ôl y gofyn, megis pe bai gwybodaeth newydd ar gael.  

Ni fwriedir i waith gael ei wneud dim ond mewn Unedau Polisi sydd wedi’u nodi lle bo cost-

budd cadarnhaol wedi’i nodi ar gyfer buddsoddiad i reoli perygl llifogydd (byddai amddiffyn 2 

eiddo ar gost o £5,000 yn fwy cost effeithiol na chynllun i amddiffyn 20 eiddo ar gost o 

£60,000), er y bydd Unedau Polisi yn cael eu defnyddio i flaenoriaethu gwaith mawr.  

 

                                                           
5 Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru, mapiau llifogydd dŵr wyneb, Cyfoeth Naturiol Cymru 2013 

3.1 Unedau Polisi fesul Ward 

Disgrifir y 49 Uned Polisi yn eu tro yn y rhan hon o’r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd, sef Rhan 2, 

yn nhrefn y wyddor fesul Ward. 

Rhoddir crynodeb o brif nodweddion pob Uned Polisi, gan gynnwys nifer yr eiddo y nodir eu 

bod mewn perygl, ynghyd â’r camau gweithredu arfaethedig i fynd i’r afael â’r peryglon a nodir.  
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4 Ward Abergwili, Uned Polisi Felin-wen 

4.1 Disgrifiad o’r ardal 
Saif Uned Polisi Felin-wen tua 5km i’r dwyrain o Gaerfyrddin ar waelod cwm serth a dalgylch mawr o gaeau 

amaethyddol gwledig a choetiroedd. Mae’r dalgylch yn dechrau yng Nghoedwig Brechfa gyda nifer fawr o 

ffosydd yn mynd â dŵr ffo o'r ardal. Mae afon Annell, sy’n llifo ar hyd y dalgylch, yn casglu’r holl ddŵr ffo o’r 

cwm serth ac yn llifo trwy’r prif aneddiadau gan gynnwys Llanfihangel-Uwch-Gwili a Felin-wen cyn gollwng i afon 

Tywi. Fe’i hystyrir yn Brif Afon o Lanfihangel-Uwch-Gwili ymlaen. 

4.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi bod yr 

ardal hon mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r perygl 

llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Topograffi’r ardal yw achos sylfaenol llawer o’r problemau a welir yn Felin-wen. Mae’r dalgylch serth gyda llawer 

o gaeau amaethyddol gwledig yn dal glaw ac yn ei sianelu tuag at Felin-wen. Mae Felin-wen yn fan cyfyng yn y 

dalgylch.  

Mae priffordd yr C2050 sy’n mynd trwy Felin-wen yn uwch na’r tir a’r eiddo lleol o’i chwmpas. Mae nifer fawr o 

fannau isel lle mae dŵr wyneb yn cronni. Hwn yw prif achos llifogydd i’r gogledd o’r gerbytffordd, yn enwedig os 

yw lefel yr afon yn uchel ac na all y briffordd ddraenio’n rhwydd. 

Achoswyd y llifogydd a welwyd (a nodir isod) oherwydd nad oedd y dŵr wyneb lleol yn gallu gollwng i’r cwrs dŵr  

pan oedd y cwrs dŵr yn orlawn. Wedyn mae dŵr wyneb yn cronni mewn pyllau ac yn achosi llifogydd lleol.   

4.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin gofnodion o nifer o enghreifftiau o lifogydd yn Felin-wen: 

• Yn 2008 gwelwyd llifogydd y tu mewn i’r hen ysgol 

• Yn 2015 gwelwyd llifogydd y tu mewn i’r hen ysgol a 3 annedd breswyl 

• Yn 2016 gwelwyd llifogydd y tu mewn i dafarn y Whitemill Inn 

• Yn 2018, o ganlyniad i Storm Callum, gwelwyd llifogydd y tu mewn i 5 annedd breswyl ac 1 eiddo 

masnachol.  

4.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

4.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

4.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

4.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i ymchwilio i enghreifftiau o lifogydd ac yn cysylltu â CNC ynghylch 

llifogydd o’r brif afon. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw welliant i seilwaith y briffordd yn yr arfaeth. 

4.8 Perygl Llifogydd 

4.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

4.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

4.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 13 18 32 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 1 5 11 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn 
Perygl 
 

Amh. 3  Amh. 
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5 Ward Rhydaman, Uned Polisi Carregaman  

5.1 Disgrifiad o’r ardal 
Ardal yn union i’r de-orllewin o ganolfan siopa Rhydaman yw Uned Polisi Carregaman. Ynddi mae tai o eiddo’r 

awdurdod lleol, tai preifat ac Ystad Ddiwydiannol Parc Amanwy. Nid oes unrhyw gyrsiau dŵr yn yr Uned Polisi 

hon ac mae’r draeniau dŵr wyneb yn rhannol yn breifat ac yn rhannol yn eiddo i Ddŵr Cymru. 

5.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd o ddŵr wyneb. 

Mae’n ymddangos bod topograffi’r ardal hon braidd ar ffurf dysgl. O'r herwydd, ni fydd glaw sy’n cwympo ar 

yr ardal hon yn llifo i ffwrdd yn naturiol a bydd angen iddo gael ei ddal gan y draeniau lleol. 

Ymddengys bod y draeniau dŵr wyneb lleol yng Ngharregaman yn gysylltiedig â system gyfun Dŵr Cymru. Nid 

yw’r draeniau yn Ffynnon Las a Pharc Amanwy yn ymddangos ar fapiau draeniau Dŵr Cymru ac felly mae’n 

bosibl eu bod yn breifat, sef yn gyfrifoldeb ar y rheiny sy’n cael budd ohonynt.   

5.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Nid oes gan Gyngor Sir Caerfyrddin unrhyw gofnodion o lifogydd yn yr ardal hon. 

5.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

5.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

5.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

5.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Canfod llwybr y system dŵr wyneb yn yr Uned Polisi, pwy sy’n berchen arni a phwy sy’n gyfrifol amdani. 

Gwneir hyn trwy gyflawni arolygon TCC a gwiriadau gyda’r Gofrestrfa Tir. 

 

5.8 Perygl Llifogydd  

5.8.1 Map 1: Cyfanswm Eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

5.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

5.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl 

eiddo sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd 
o 1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 11 17 53 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 2 8 39 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 Amh. 7  Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  8  Mai 2019 
 

 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  9  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  10  Mai 2019 
 

6 Ward Rhydaman, Uned Polisi Heol Iscennen a Stryd Marged 

6.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Heol Iscennen a Stryd Marged yn cynnwys dau ddalgylch sy’n gysylltiedig â chyrsiau dŵr 

cyffredin dienw.   

Mae’r prif gwrs dŵr yn tarddu i’r gogledd o Ysgol Gyfun Dyffryn Aman. Mae’n llifo mewn sianel agored i 

ddechrau cyn mynd i mewn i gwlfer o dan fynedfa’r ysgol. Mae rhan fach mewn sianel agored cyn iddi lifo eto i 

gwlfer y tu cefn i’r Eglwys Gatholig yn Stryd Marged. Mae’n llifo mewn cwlfer o dan eiddo ar Stryd Marged, Stryd 

y Colega Heol Iscennen. Mae rhan fach arall o sianel agored y tu cefn i rif 21 Heol Iscennen cyn y rhan olaf mewn 

cwlfer o dan Lôn Tir-y-dail ac i’r gorllewin o afon Llwchwr.   

Mae’r ail gwrs dŵr yn tarddu i’r gorllewin yn agos i’r Wern Ddu. Mae’n llifo mewn sianel agored cyn mynd i 

mewn i gwlfer y tu cefn i Ysgol Gynradd Stryd Marged. O’r fan honno mae’n llifo mewn cwlfer ar hyd ffin 

ogleddol yr ysgol i Stryd Marged, i’r de i Ffordd Walter ac i mewn i ardd gefn rhif 29 Stryd Marged lle mae’n 

gollwng i gwrs dŵr agored. Mae’r cwrs dŵr agored yn llifo trwy nifer o erddi ar hyd Ffordd Walter, o dan y Stryd 

Fawr ac i’r de cyn gollwng i afon Aman.  

6.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach.  Mae’r llifogydd sydd wedi cael eu cofnodi / gweld yn cyd-fynd yn agos â’r 

model llifogydd dŵr wyneb. Mae potensial am rwystrau sylweddol i’r asedau lleol oherwydd bod llawer iawn o 

gerrig a siâl yn cael eu cludo gan y cyrsiau dŵr yn ystod tywydd garw. 

Gwelwyd bod dŵr wyneb yn gallu llifo i lawr ffyrdd mynediad y tu cefn i eiddo preswyl ac achosi mân lifogydd 

mewn gerddi cefn. Nid oes unrhyw gofnod o lifogydd y tu mewn i’r mannau hyn. Mae’r map llifogydd yn dangos 

bod maint posibl llifogydd yn cynyddu wrth ichi ddod at ben gorllewinol Heol Iscennen, gan adlewyrchu 

topograffi gwastad y fan hon o gymharu â’r tir o’i chwmpas. 

6.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Mae nifer o achosion o lifogydd wedi bod yn yr ardal hon. Mae’r wybodaeth bresennol yn dangos mai llifogydd 

ar briffyrdd oedd y rhain gan fwyaf, er bod rhywfaint o dystiolaeth anecdotaidd am lifogydd y tu allan i eiddo.  

Yn ôl preswylwyr lleol, gwelwyd llifogydd wrth sgrin malurion Ysgol Gyfun Dyffryn Aman oherwydd rhwystr. 

Yn 2005 cofnodwyd enghraifft arall o lifogydd ar ochr ddwyreiniol Stryd Marged oherwydd bod cwlfer wedi’i 

rwystro. 

6.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Yn 2013 cafodd sgrin malurion Ysgol Gyfun Dyffryn Aman ei gwella.   

6.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 

6.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd  

Pob sgrin malurion Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf 
Pob mis yn yr haf 

Cwlfer Ysgol Gyfun Rhydaman Arolwg camera TCC 2018 

Gollyngfa Ysgol Gyfun Rhydaman Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Cwlfer Ffordd Walter Arolwg camera TCC 2018 

Gollyngfa Ffordd Walter Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Cwlfer Stryd Marged / Heol Iscennen  Arolwg camera TCC 2018 

Gollyngfa Heol Iscennen Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Cwlfer Lôn Tir-y-dail Arolwg camera TCC 2018 

Gollyngfa Lôn Tir-y-dail Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

6.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Cyflawni arolygon camera TCC a mynd i’r afael â namau ar sail perygl.  

6.8 Perygl Llifogydd 

6.8.1 Map 1: Cyfanswm Eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

6.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

6.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 

Sgrin Malurion Ysgol Gyfun Rhydaman Cwlfer Ysgol Gyfun Rhydaman Gollyngfa Ysgol Gyfun Rhydaman 

Sgrin Malurion Ffordd Walter Cwlfer Ffordd Walter Gollyngfa Ffordd Walter 

Sgrin Malurion yr Eglwys Gatholig Cwlfer Stryd Marged / Heol Iscennen Gollyngfa Heol Iscennen 

Cwlfer Lôn Tir-y-dail Gollyngfa Lôn Tir-y-dail  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

30 71 156 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

20 48 112 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 17 Amh. 
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7 Ward Bigyn, Uned Polisi Heol Trostre a Gorsedd 

7.1 Disgrifiad o’r ardal 
Saif Uned Polisi Heol Trostre a Gorsedd i’r dwyrain o ganol tref Llanelli mewn ardal lle ceir manwerthu gan fwyaf 

(Parc Manwerthu Trostre) ond ceir elfen breswyl hefyd yng Ngorsedd. Cafodd yr ardal hon ei datblygu yng 

nghanol y 1980au o dir amaethyddol a diwydiannol i’r ardal fasnachol a busnes fawr a welir heddiw.  

7.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae’r dŵr wyneb yn yr ardal hon yn draenio i afon Dafen (prif afon). Mae’r cludiad yn afon Dafen wedi’i rwystro 

gan y lle cyfyngedig yn y cwlfer o dan y llinell reilffordd. O ganlyniad, mae dŵr i’r gogledd o'r rheilffordd yn 

cronni, sydd yn ei dro yn effeithio ar y system dŵr wyneb leol. 

Yn ogystal â’r broblem uchod ychydig iawn o ddisgyniad sydd gan y systemau dŵr wyneb yn yr ardal hon. O’r 

herwydd maent yn agored i siltio ac mae angen clirio’r silt ohonynt o bryd i’w gilydd gyda jetiau pwysedd uchel. 

7.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Ceir llifogydd ar Heol Trostre, yng Ngorsedd ac ar Barc Busnes Trostre bob blwyddyn oherwydd cyfuniad o 

broblemau gyda chludiad a lle.  

Yn 2018 cofnodwyd 2 enghraifft o lifogydd y tu mewn i eiddo a 2 enghraifft o lifogydd mewn eiddo masnachol ac 

ar briffyrdd. 

7.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymchwilio i atebion gyda’i bartneriaid sef CNC a Network Rail.  

7.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Sefydliadau 

Partner 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda Network Rail i ddatblygu cynllun i ddatrys y cyfyngiad ar y llif a 

achosir gan y cwlferi sy’n bodoli eisoes. Ar hyn o bryd mae hwn yn brosiect tymor canolig dros 5-10 mlynedd. 

7.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 

 

7.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd  
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Sgrin Malurion Afon Dafen Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf 
Pob mis yn yr haf 

7.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Cysylltu â CNC a Network Rail ynghylch rheoli sgrin malurion afon Dafen. 

Gweithio gyda’r Adran Briffyrdd i reoli cwlfer Heol Trostre.   

7.9 Perygl Llifogydd 

7.9.1 Map 1: Cyfanswm Eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

7.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

7.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl  

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

Sgrin Malurion Afon Dafen (prif afon) 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

37 
 

60 153 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

35 50 111 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 34 Amh. 
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8 Ward Porth Tywyn, Uned Polisi Heol y Gors 

8.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Heol y Gors yn cynnwys ardal drefol fawr yn ffinio ar y llinell reilffordd yng nghanol y dref. Nid 

oes unrhyw gyrsiau dŵr.r yn agos i’r Uned Polisi, felly caiff yr ardal ei draenio gan gyfuniad o systemau 

carthffosiaeth Dŵr Cymru a systemau draenio priffyrdd. Mae’r draeniau’n mynd o dan y llinell reilffordd trwy 

gwlfer dŵr wyneb o eiddo Dŵr Cymru. 

8.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd o ddŵr wyneb. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol 

o ran nodi’r perygl llifogydd o gyrsiau dŵr.r bach. 

8.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Nid oes gan Gyngor Sir Caerfyrddin unrhyw gofnod o lifogydd yn yr ardal hon. 

8.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Mae Dŵr Cymru wedi cyflawni gwaith yn yr ardal fel rhan o’i Brosiect GlawLif parhaus. Gosodwyd cwlfer dŵr 

wyneb mawr newydd o dan y llinell reilffordd i ddarparu mwy o le i’r system sy’n bodoli eisoes. 

8.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

Cadarnhaodd arolwg a gyflawnwyd yn 2018 fod y system draenio yn eiddo i Ddŵr Cymru ac yn cael ei chynnal a’i 

chadw ganddo. 

8.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd  
Dim 

8.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i fonitro’r ardal ac i ymchwilio i enghreifftiau o lifogydd.  

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd yn cysylltu â Dŵr Cymru ac yn ei gynorthwyo gyda’i brosiect GlawLif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 Perygl Llifogydd 

8.8.1 Map 1: Cyfanswm Eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

8.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

8.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

12 21 40 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

12 21 39 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 5 Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  17  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  18  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  19  Mai 2019 
 

9 Ward Porth Tywyn, Uned Polisi Heol Newydd 

9.1  Disgrifiad o’r ardal 
Ceir yn Uned Polisi Heol Newydd y dalgylch sy’n gysylltiedig â chwrs dŵr cyffredin Nant Dyfatty. Mae’r cwrs dŵr 
yn tarddu i’r gogledd o Borth Tywyn ar Fynydd Pen-bre. I ddechrau mae’n llifo mewn cwrs dŵr agored naturiol 
nes cyrraedd tafarn y Pemberton Arms. Wrth sgrin malurion y Pemberton Arms mae’r cwrs dŵr yn rhannu’n 
gwrs dŵr naturiol a sianel lleddfu llifogydd. Bydd llifoedd isel yn parhau ar hyd y cwrs dŵr naturiol i ail sgrin 
malurion (Llifddor Dolau) yn y Parc Coffa a bydd dŵr gormodol yn cael ei ddargyfeirio i gwlfer lleddfu 1500mm o 
ddiamedr dros gored isel sy’n dilyn y llwybr troed i’r parc. Yn y Parc Coffa mae diamedr y cwlfer yn cynyddu i 
1800mm ac mae’n parhau i’r de ar hyd yr hen dramffordd i Heol y Bont. O’r fan hon mae’n llifo o dan Heol yr 
Orsaf nes iddo ymuno â’r cwlfer lleddfu a gollwng i Harbwr Porth Tywyn. 
Yn y Parc Coffa mae siambr ar y cwlfer lleddfu a fydd yn gollwng llifoedd eithriadol o uchel o dan y parc tua’r 
dwyrain. Mae hefyd gwlfer gorlif digwyddiadau eithafol arall sy’n mynd â dŵr trwy Borth Tywyn.  

9.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Y perygl pennaf yn yr Uned Polisi hon yw rhwystro’r sgriniau malurion neu gwlferi gan achos llifogydd. Mae 

digwyddiadau blaenorol wedi amlygu’r ffaith y bydd llifoedd llifogydd yn dilyn y topograffi ac achosi llifogydd yn 

y Parc Coffa ac yn gorlifo tuag at Heol Newydd. Mae hefyd effaith fân iawn gorlenwi gollyngfa’r Marina 

oherwydd penllanw, ond dibwys yw hon.  

Mae’r mapiau llifogydd dŵr wyneb hefyd yn dangos dŵr yn cael ei gludo gan y rhwydwaith priffyrdd lleol a allai 

hefyd waethygu’r llifogydd pe bai draeniau’r priffyrdd yn cael eu rhwystro neu’n mynd yn orlawn.  

9.3 Enghreifftiau o lifogydd 
• 1983: llifogydd mewn eiddo preswyl ond collwyd manylion y digwyddiad. 

• 1995: Cafwyd effaith wael ar ardal Heol Newydd ym Mhorth Tywyn o ganlyniad i rwystro’r sgrin malurion 

wrth y Pemberton Arms. 

9.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
• 1997: Gwella sgrin malurion y Pemberton Arms. 

• 1998: Gwella sgrin malurion Llifddor Dolau.  

• 1999: Adeiladwyd byndiau pridd o gwmpas y Parc Coffa i ddal yn ôl unrhyw ddŵr llifogydd sy’n dianc o’r 

cwlferi.  

9.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 

 

9.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Nant Dyfatty 
Clirio malurion o’r cwrs dŵr a thorri 
glaswellt 

Pob blwyddyn 

Sgriniau Malurion Llifddorau Dolau 
a’r Pemberton Arms 

Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion 
Pob wythnos yn y gaeaf 
Pob mis yn yr haf 

Pob cwlfer Arolwg camera TCC 2018  

Llifddor Dolau I’w gadarnhau I’w gadarnhau 

Gollyngfa Dyfatty Terrace Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Arglawdd rhag Llifogydd y Parc Coffa 
Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli llystyfiant Pob blwyddyn 

 

9.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Clirio’r silt o’r cwlfer o dan y Parc Coffa.  

Gwerthuso opsiynau o ran rheoli rhywogaethau goresgynnol ar hyd Nant Dyfatty.  

9.8 Perygl Llifogydd 

9.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

9.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

9.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl  

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

Sgrin Malurion y Pemberton Arms Sgrin Malurion Llifddor Dolau Cwrs Dŵr Nant Dyfatty (Glan yr afon - 
Llifddor Dolau) 

Llifddor Dolau Siambr Gorlif Llifddor Dolau Cwlfer Rhyngol 1200 Llifddor Dolau 

Cwlfer Blwch Llifddor Dolau Siambr Gorlif Llifddor Dolau Gollyngfa Dyfatty Terrace 

Arglawdd rhag Llifogydd y Parc Coffa   

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

77 115 255 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

60 90 206 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 Amh. 

 
61  

 
Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  20  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  21  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  22  Mai 2019 
 

10 Ward y Bynea, Uned Polisi Heol Berwig 

10.1 Disgrifiad o’r ardal 
Ceir yn Uned Polisi Heol Berwig yr ardal wedi’i datblygu sy’n ffinio ar y llinell reilffordd o Lanelli i Amwythig yn y 

Bynea, i’r dwyrain o Lanelli. 

10.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae mapiau llifogydd yn dangos llwybr llifogydd ar hyd y llinell reilffordd a allai achosi llifogydd mewn eiddo. 

Ymddengys bod y dŵr llifogydd hwn yn cael ei gludo i ffwrdd gan bibell dŵr wyneb Dŵr Cymru. 

10.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Ni chofnodwyd unrhyw enghreifftiau o lifogydd o ddŵr wyneb. 

10.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

10.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

10.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd  
Dim 

10.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol  
Cysylltu â Dŵr Cymru ynghylch cynnal a chadw’r garthffos dŵr wyneb a pha mor ddigonol yw hi. 

10.8 Perygl Llifogydd 

10.8.1 Map 1: Cyfanswm Eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg. 

10.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

10.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

12 12 15 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

11 11 12 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 0 Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  23  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  24  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  25  Mai 2019 
 

11 Ward y Bynea, Uned Polisi Heol Cwmfelin 

11.1 Disgrifiad o’r ardal 
Ceir yn Uned Polisi Heol Cwmfelin ddalgylchoedd 2 gwrs dŵr cyffredin dienw. Mae’r cyrsiau dŵr hyn yn tarddu i’r 

gogledd a’r de o Heol Cwmfelin. Mae cwrs dŵr 1 i’r gogledd yn llifo i ddechrau mewn sianel agored cyn mynd i 

gwlfer i’r gorllewin o Ysgol Gynradd y Bynea trwy system sgrin malurion. Mae cwrs dŵr 2 i'r de o Heol Cwmfelin 

yn llifo mewn sianel agored o dan bont gyfagos i’r iard sgrap. O’r bont hon ymlaen ystyrir y cwrs dŵr yn brif afon. 

11.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach a llifogydd o ddŵr wyneb yn gyffredinol. 

Mae Uwch Beirianwyr yng Nghyngor Sir Caerfyrddin yn cofio enghreifftiau o lifogydd o ddŵr wyneb. 

Mae peirianwyr Cyngor Sir Caerfyrddin yn barnu bod perygl i’r rhannau o’r cwrs dŵr sydd mewn cwlferi gael eu 

rhwystro.  

11.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Mae hanes o lifogydd yn yr Uned Polisi hon: 

• 2010 Heol Berwig, oherwydd nad oedd asedau Dŵr Cymru’n gweithio 

• 2010 Ysgol Gynradd y Bynea – roedd y sgrin malurion wedi’i rhwystro gyda theiars 

11.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
• 2010 Gwellwyd sgrin Ysgol Gynradd y Bynea. 

• 2011 Carthwyd y cwrs dŵr y tu cefn i Heol Cwmfelin 

• 2012 Gosodwyd leinin newydd yn y cwlfer o dan 35 Heol Cwmfelin 

11.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 

 

11.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Sgrin Malurion Ysgol y Bynea Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf 
Pob mis yn yr haf 

Cwlfer Ysgol y Bynea Arolwg camera TCC 2018, 2020 

Cwrs dŵr y tu cefn i Heol Cwmfelin Carthu Cylch 5 mlynedd 

 

11.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Cyflawni arolwg camera TCC. Bydd gwaith i fynd i’r afael ag unrhyw namau a ganfyddir o ran strwythur neu 

wasanaeth yn cael ei drefnu ar sail risg.  

11.8 Perygl Llifogydd 

11.8.1 Map 1: Cyfanswm Eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg. 

11.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

11.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl  

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

Sgrin Malurion Ysgol y Bynea Cwlfer Ysgol y Bynea 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd 
o 1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

21 33 71 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

18 29 63 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 1 Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  26  Mai 2019 
 

 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  27  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  28  Mai 2019 
 

12 Ward Gogledd Tref Caerfyrddin, Uned Polisi Ysbyty Glangwili 

12.1 Disgrifiad o’r ardal 
Nid yw Uned Polisi Ysbyty Glangwili yn gysylltiedig ag unrhyw gwrs dŵr. Nodwyd mai llifogydd dŵr wyneb allai 

effeithio ar yr ardal. 

12.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o ddŵr wyneb. 

Mae’r ardal a nodwyd ychydig yn is na’r tir o’i chwmpas felly bydd yn agored i gronni dŵr yn y man isaf. 

12.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Dim. Cadarnhawyd hyn gyda rheolwr ystadau’r GIG. 

12.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

12.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

12.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

12.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Dim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8 Perygl Llifogydd 

12.8.1 Map 1: Cyfanswm Eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

12.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

12.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd 
o 1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

0 0 2 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

0 0 1 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 0  Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  29  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  30  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  31  Mai 2019 
 

13 Ward De Tref Caerfyrddin, Uned Polisi Heol Llansteffan 

13.1 Disgrifiad o'r ardal  
Ceir yn Uned Polisi Heol Llansteffan y dalgylch sy’n gysylltiedig â’r ardal drefol gan fwyaf yng ngogledd-orllewin 

Caerfyrddin, yn bennaf Prifysgol y Drindod Dewi Sant a Heol y Sycamorwydd.  

Mae mapiau Dŵr Cymru’n dangos bod yr ardal hon yn cael ei gwasanaethu gan system dŵr wyneb gyhoeddus. 

Mae Prif Afon Tawelan i’r de o’r ardal hon ac mae banc rhag llifogydd yn amddiffyn yr ardal hon rhag llifogydd o’r 

brif afon. 

13.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

13.3 Enghreifftiau o lifogydd 
2018 llifogydd sylweddol o ganlyniad i Storm Callum. Yn yr ardal hon, cafwyd llifogydd y tu mewn i 14 eiddo 

preswyl. 

13.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

13.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin 
Dim 

13.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

13.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Cysylltu â Dŵr Cymru ynghylch cynnal a chadw’r system dŵr wyneb gyhoeddus    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8 Perygl Llifogydd 

13.8.1 Map 1: Cyfanswm Eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

13.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

13.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

8 8 9 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

5 5 5 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 2 o afonydd Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  32  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  33  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  34  Mai 2019 
 

14 Ward Cenarth, Uned Polisi Castellnewydd Emlyn 

14.1 Disgrifiad o'r ardal 
Ceir yn Uned Polisi Castellnewydd Emlyn y dalgylch sy’n gysylltiedig â chwrs dŵr cyffredin dienw sy’n tarddu i’r 

de o Chwarel Ffinant. Mae’n llifo i ddechrau mewn sianel agored cyn mynd i gwlfer yn Chwarel Ffinant lle mae’r 

cwlfer yn rhedeg y tu cefn i’r eiddo. Wedyn mae’n croesi’r A484 wrth Heol Ebeneser ac mae’r cwlfer yn mynd 

ymlaen tua’r gogledd trwy alai gul i ollyngfa ger afon Teifi.  

14.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Os oes unrhyw rwystrau yn y system cwlferi, neu os nad oes digon o le ynddi, bydd y dŵr yn cael ei wthio o’r 

sianel ac i’r briffordd. Oddi yma bydd yn llifo i ganol y dref. Mae rhwystrau’n gyffredin oherwydd y sialau meddal 

a graean sy’n cael eu herydu a’u dyddodi o’r dalgylch.  

14.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Mae hanes llifogydd yng Nghastellnewydd Emlyn o’r nentydd o gwmpas Chwarel Ffinant a Heol yr Ysgol ond nid 

oes unrhyw wybodaeth am yr enghreifftiau hyn o lifogydd 

14.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Cafodd y cwlfer o Chwarel Ffinant i afon Teifi ei adeiladu gan Gyngor Dosbarth Sir Gaerfyrddin yn y 1980au. 

Cafodd y sgrin malurion mewnfa bresennol yn Chwarel Ffinant ei hadeiladu yn 2005. 

14.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
 

Sgrin Malurion Chwarel Ffinant Mewnfa cwlfer Chwarel Ffinant 

   

14.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Sgrin Malurion Chwarel Ffinant  Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf 
Pob mis yn yr haf 

Cwlfer Chwarel Ffinant Arolwg camera TCC 2018  

 

14.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Mae cais wedi’i wneud i Lywodraeth Cymru am arian i adnewyddu’r cwlfer rhwng Chwarel Ffinant a Heol 

Ebeneser. Mae archwiliadau cychwynnol wedi darganfod bod perygl i’r cwlfer fethu.   

14.8 Perygl llifogydd 

14.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.   

14.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

14.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

50 67 110 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

25 32 57 
 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 2 Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  35  Mai 2019 
 

 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  36  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  37  Mai 2019 
 

15 Ward Dafen, Uned Polisi Heol Bryngwyn 

15.1 Disgrifiad o'r ardal 
Ceir yn Uned Polisi Heol Bryngwyn y rhan o Heol Bryngwyn sy’n gyfagos i’r fynedfa i Barc Dafen. Mae Prif Afon 

Dafen yn llifo’n agos i’r safle hwn ac mae cwrs dŵr dienw yn llifo o’r maes chwarae tua’r gogledd. 

15.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

15.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Ar 9 Tachwedd 2008, cafwyd llifogydd difrifol mewn 17 eiddo pan lifodd dŵr o’r parc i’r gogledd. Ni 

ddarganfuwyd beth oedd union fecanwaith y llifogydd gan nad oedd unrhyw lygad dystion i’r ffordd y daeth y 

dŵr ond mae’n debygol y daeth o’r cwrs dŵr bach ar bwys Ysbyty Tywysog Philip. Digwyddodd hyn ar yr un pryd 

â’r llifogydd difrifol mewn stryd gyfagos, sef Exchange Row, ond nid oes cysylltiad rhwng y ddau ddigwyddiad ar 

wahân i arddwysedd y glaw. 

15.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
2010 Adeiladu bwnd amddiffyn rhag llifogydd y tu cefn i’r eiddo ar Heol Bryngwyn.  

15.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Bwnd rhag llifogydd Parc Dafen. 

15.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Banc llifogydd Parc Dafen Archwiliad T98 ffurfiol  Pob blwyddyn 

Clybiau criced a phêl-droed Torri glaswellt Yn rheolaidd  

 

15.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Parhau i gynnal a chadw’r bwnd rhag llifogydd o gwmpas y parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.8 Perygl llifogydd 

15.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

15.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

15.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl  

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

8 17 19 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

7 16 16 
 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 1 Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  38  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  39  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  40  Mai 2019 
 

16 Ward Dafen, Uned Polisi Exchange Row 

16.1 Disgrifiad o'r ardal  
Mae Uned Polisi Exchange Row yn un stryd breswyl gyfagos i gylchfan yr A4138 a’r B4303 ym mhentref Dafen, i’r 

gogledd o Lanelli. Mae’r ardal mewn perygl llifogydd o’r cwrs dŵr dienw bach sy’n draenio’r tir amaethyddol 

cyfagos ac ystadau trefol Penceiliog/ Cefncaeau.  

Cafodd y cwrs dŵr a’r trefniadau draenio eu newid pan ailadeiladwyd yr A4138 yn y 1980au. Mae proffil yr 

A4138 wedi achosi i eiddo ar Exchange Row fod mewn powlen fas. Ceir llifogydd yn y fan hon oherwydd na all 

dŵr ddianc trwy’r system draenio.  

16.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae’r Gofrestr Cymunedau mewn Perygl yn nodi bod 138 eiddo mewn perygl llifogydd o ddŵr wyneb ac 

afonydd. 

16.3 Enghreifftiau o lifogydd 
• 2000: Llifogydd mewn sawl eiddo oherwydd i’r sgrin malurion gael ei rhwystro 

• 2005: Llifogydd oherwydd i’r sgrin malurion gael ei rhwystro 

• 2008: Llifogydd sylweddol mewn 20 eiddo oherwydd i’r sgrin malurion gael ei rhwystro 

16.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
• 2009: Adeiladwyd sgrin malurion fawr i fyny’r llif o gylchfan Dafen 

• 2010: Adeiladwyd sgrin malurion dandem newydd i’r gogledd-ddwyrain o hen ffatri Avon Inflatables 

• 2003: Codwyd uchder y waliau ar hyd glan dde’r cwrs dŵr a’r B4138 i fyny’r llif o’r sgrin malurion 

• 2005: Adeiladwyd bwnd rhag llifogydd ar hyd glan dde’r cwrs dŵr i fyny’r llif o’r wal a grybwyllir uchod 

16.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 

 
 

16.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Cwrs dŵr  Clirio malurion o’r cwrs dŵr a thorri 
glaswellt 

Pob blwyddyn 

Pob sgrin malurion Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf 
Pob mis yn yr haf 

Cwlfer Exchange Row  Arolwg camera TCC 2020 

Bwnd Pridd Afon Dafen Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Waliau Cwrb Afon Dafen Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

16.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Gwneud atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw rheolaidd ar gwlfer Exchange Row fel y dynodwyd yn yr arolwg 

TCC yn 2018. 

16.8 Perygl llifogydd 

16.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg. 

16.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

16.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl  

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

. 

 

 

Sgrin Malurion Uchaf Dafen (wrth y 
fynedfa i hen ffatri Avon Inflatables) 

Wal yr afon ar hyd ochr y B4148 Sgrin Malurion Cylchfan Dafen 

   

Bwnd pridd afon Dafen Wal Cwrb Glan Chwith Afon Dafen Wal Cwrb Glan Dde Afon Dafen 

Cwlfer Exchange Row   

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

34 40 101 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

31 35 88 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

 
Amh. 

26 o ddŵr wyneb 
112 o afonydd 

 
Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  41  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  42  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  43  Mai 2019 
 

17 Ward Dafen, Uned Polisi Teras Glyncoed 

17.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Teras Glyncoed rhwng Llanelli a cherbytffordd yr A4138. Er bod Teras Glyncoed mewn ardal 

drefol mae tir gwyrdd agored a Phrif Afon Dafen yn ei amgylchynu. Mae afon Dafen yn tarddu yn y bryniau 

uwchben Llanelli ar gaeau amaethyddol a darnau o goedwigaeth ychydig i’r de o Lan-non. Ar lannau afon Dafen, 

wrth iddi lifo heibio i Deras Glyncoed, mae waliau concrid mawr amddiffyn rhag llifogydd i gadw’r afon i mewn 

pan fo’n orlawn. 

17.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae Teras Glyncoed mewn man isel ac o dan lefel glan yr afon gerllaw. Mae waliau concrid amddiffyn rhag 

llifogydd CNC yn atal llifogydd o’r afon a dŵr sy’n dod dros y glannau ond ar adegau pan fo llifogydd, ni all y 

system dŵr wyneb ollwng i’r afon oherwydd bod y falfiau annychwel wedi’u selio.   

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymchwilio i atebion posibl yn y gorffennol ond yr unig opsiwn ymarferol fyddai 

gosod pwmp a gwaredu dŵr llifogydd i’r brif afon. Mae’n debyg y byddai gwrthwynebiad i’r opsiwn hwn gan y 

byddai ychwanegu dŵr i’r afon yn ystod llifogydd yn debygol o waethygu’r llifogydd i lawr yr afon. 

17.3 Enghreifftiau o lifogydd 
• 2010: Manylion yn anhysbys 

• 2016: Llifogydd mewn dwy annedd ar Deras Glyncoed 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn deall bod yna lawer mwy o hanes llifogydd o gyfuniad o’r Brif Afon a dŵr wyneb 

yn y fan uchod, ond nid oes gennym unrhyw gofnodion o’r enghreifftiau hyn.  

17.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

17.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

17.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

17.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i weithio gyda Dŵr Cymru ac CNC mewn perthynas â rheoli’r broblem.  

 

 

 

17.8 Perygl llifogydd 

17.8.1 Map 1: Cyfanswm Anheddau  

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

17.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

17.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

4 17 33 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

0 10 20 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 
17 o ddŵr wyneb 

19 o afonydd 
Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  44  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  45  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  46  Mai 2019 
 

18 Ward Dafen, Uned Polisi Ysbyty Tywysog Philip 

18.1 Disgrifiad o’r ardal 
Nid yw Uned Polisi Ysbyty Tywysog Philip yn gysylltiedig ag unrhyw gwrs dŵr. Nodwyd mai llifogydd dŵr wyneb 

allai effeithio ar yr ardal. 

18.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o ddŵr wyneb. 

Mae’r ardal a nodwyd ychydig yn is na’r tir o’i chwmpas felly bydd yn agored i gronni dŵr yn y man isaf. 

18.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Dim 

18.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

18.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

18.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

18.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Dim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.8 Perygl llifogydd 

18.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

18.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

18.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 

  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 

2 6 7 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

1 2 2 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 0 Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  47  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  48  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  49  Mai 2019 
 

19 Ward Elli, Uned Polisi Stryd Greenway 

19.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Stryd Greenway yn ardal drefol fawr yn Llanelli sy’n cael ei draenio gan gyfuniad o system 

carthffosiaeth Dŵr Cymru, draeniau’r priffyrdd a chwlferi preifat i ollyngfa ym Mharc Dŵr y Sandy. Nid oes 

unrhyw gyrsiau dŵr yn yr Uned Polisi sy’n cyfrannu at y llifogydd.   

19.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

19.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Mae hanes llifogydd o ddŵr wyneb yn yr ardal a ddatryswyd pan atgyweiriodd Asiantaeth yr Amgylchedd ddifrod 

i’r system draenio dŵr wyneb yn yr ardal.   

19.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Nid oes unrhyw waith wedi cael ei gyflawni gan Gyngor Sir Caerfyrddin. 

Mae Dŵr Cymru wrthi ar hyn o bryd yn gwella’r seilwaith dŵr wyneb fel rhan o’i brosiect GlawLif. Bydd y system 

dŵr wyneb breifat yn yr ardal hon yn cael ei mabwysiadu gan Ddŵr Cymru.   

19.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

19.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

19.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i fonitro’r ardal, ymateb i enghreifftiau o lifogydd a chysylltu â Dŵr Cymru 

mewn perthynas â phrosiect GlawLif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

19.8 Perygl llifogydd 

19.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

19.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau  

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

19.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
 47 121 311 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 26 84 246 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 Amh. 

139 o ddŵr wyneb 
36 o afonydd 
227 o’r llanw 

Amh. 
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20 Ward Elli, Uned Polisi Canol Tref Llanelli 

20.1 Disgrifiad o’r ardal 
Manwerthu cymysg yw Uned Polisi Canol Tref Llanelli gan fwyaf. Y brif nodwedd o safbwynt llifogydd yw’r Brif 

Afon Lliedi sy’n llifo mewn cwlfer drwy ganol y dref am oddeutu 700m. 

Mae presenoldeb Cronfeydd Dŵr Dyffryn y Swistir yn un o nodweddion y dalgylch hwn a bydd yn gwanhau’r llif 

gan leihau perygl llifogydd o afon Lliedi.  

Yng nghanol y dref mae gan Ddŵr Cymru garthffos gyfun 1200mm ac ar hyn o bryd mae wrthi’n adeiladu twnnel 

ar hyd llwybr Heol yr Orsaf i ddarparu ar gyfer dŵr wyneb o rannau o’r ardal hon. 

20.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Nodir bod nifer fawr o eiddo mewn perygl llifogydd, ond mae’r seilwaith draenio’n cael ei reoli yn bennaf gan 

CNC (cwlfer Prif Afon Lliedi) a Dŵr Cymru trwy’r rhwydwaith cyfun dŵr wyneb a charthffosiaeth. 

20.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Dim wedi’u cofnodi gan Gyngor Sir Caerfyrddin 

20.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Ni chyflawnwyd unrhyw waith gan Gyngor Sir Caerfyrddin 

20.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau 

partner 
Ar adeg ysgrifennu hwn mae Dŵr Cymru wrthi’n adeiladu cynllun Dŵr Wyneb Heol yr Orsaf.   

20.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
• Cwlfer Lliedi – Prif Afon – CNC yn arwain 

• System Carthffosydd gyfun Dŵr Cymru 

20.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

20.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Parhau i gysylltu a chydweithredu gyda Dŵr Cymru i gyflawni Prosiect GlawLif. 

20.9 Perygl Llifogydd 

20.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

20.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

20.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl  

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

20.10 Ystyriaethau amgylcheddol 

20.11 Bioamrywiaeth 
Mae carthu wedi cael ei ddiystyru ar sail yr amgylchedd yn ogystal â bod yn fesur amddiffyn rhag llifogydd sy’n 

anghynaliadwy.  

 

 

  
Gwaith twnnel Heol yr Orsaf  

 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100  

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

148 257 296 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
 

53 122 137 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 
151 o ddŵr wyneb 

241 o afonydd 
Amh. 
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21 Ward Felin-foel, Uned Polisi Felin-foel 

21.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Felin-foel yn cynnwys y dalgylch sy’n gysylltiedig â chwrs dŵr afon Lliedi, sy’n Brif Afon. Mae’r 

cwrs dŵr hwn yn tarddu i’r gogledd o Felin-foel ac yn llifo mewn sianel agored. Mae’r ardal yn isel.    

21.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd. 

Yn Felin-foel mae’r perygl o ddŵr wyneb yn llifo ar hyd y rhwydwaith priffyrdd ac yn cronni mewn pyllau gan 

achosi llifogydd ar y briffordd ac mewn eiddo yn y mannau is.  

Yn ogystal â hyn mae perygl llifogydd o afon Lliedi er bod y llifoedd yn cael eu gwanhau gan y gronfa gerllaw.   

21.3 Enghreifftiau o lifogydd 
2001: Llifogydd yn seler 8 Panteg, Felin-foel. 

21.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
2002: Ail-leinio rhan fach o gwlfer ar bwys 8 Panteg, Felin-foel. 

21.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

21.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

21.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Cyflawni arolygon TCC o’r rhwydwaith draeniau i ganfod perchnogion asedau a’u cyfrifoldebau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.8 Perygl llifogydd 

21.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

21.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

21.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

17 32 65 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

16 30 57 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 2 Amh. 
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22 Ward y Garnant, Uned Polisi Rhes yr Arcêd 

22.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Teras yr Arcêd yn cynnwys y dalgylch sy’n gysylltiedig â chwrs dŵr cyffredin Nant Main. Mae’r 

cwrs dŵr hwn yn tarddu ar Gwrs Golff y Garnant. Mae’n llifo mewn sianel agored i ddechrau cyn mynd i gwlfer ar 

Heol Ysgol Newydd. Mae’n llifo mewn cwlfer o dan yr A474 Heol Cwmaman cyn gollwng i gwrs dŵr agored ar dir 

preifat ar Deras yr Arcêd.  

22.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae hwn yn nodi bod eiddo ar Heol Cwmaman a Theras yr Arcêd mewn perygl llifogydd. 

22.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Nid oes gan Gyngor Sir Caerfyrddin unrhyw gofnod o unrhyw lifogydd yn yr ardal hon. 

22.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim  

22.5 Asedau Amddiffyn rhag llifogydd 
• Sgrin malurion Heol Ysgol Newydd 

• Cwlfer Teras yr Arcêd 

22.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Sgrin malurion Heol Ysgol Newydd Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf 
Pob mis yn yr haf 

Cwlfer Heol Ysgol Newydd Arolwg camera TCC 2018, 

Gollyngfa Teras yr Arcêd Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

22.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Cyflawni arolwg camera TCC. Bydd gwaith i fynd i’r afael ag unrhyw namau o ran strwythur neu wasanaeth yn 

cael ei drefnu ar sail risg. 

 

 

 

 

 

 

 

22.8 Perygl llifogydd 

22.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

22.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

22.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

2 6 31 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

1 4 25 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 14 Amh. 
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23 Ward Glanaman, Uned Polisi Heol yr Orsaf 
Mae Uned Polisi Heol yr Orsaf yn cynnwys ardal Heol yr Orsaf yng Nglanaman sydd rhwng yr A474 Heol 

Cwmaman a’r llinell reilffordd.  

Mae cwrs dŵr bach i’r dwyrain o’r Uned Polisi a fydd yn draenio’r ardal hon. Mae’r cwrs dŵr hwn yn llifo trwy 

gwlfer o dan y llinell reilffordd. 

23.1 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

23.2 Enghreifftiau o lifogydd 
Nid oes gan Gyngor Sir Caerfyrddin unrhyw gofnod o unrhyw lifogydd yn yr ardal hon. 

23.3 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

23.4 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

23.5 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

23.6 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Cysylltu â Network Rail ynghylch cynnal a chadw’r cwrs dŵr mewn cwlfer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.7 Perygl llifogydd 

23.7.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

23.7.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

23.7.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

7 7 11 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

7 7 
10 

 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 7 Amh. 
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24 Ward Glan-y-môr, Uned Polisi Morfa 

24.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Morfa yn ardal breswyl isel a datblygedig iawn yn ne Llanelli. Caiff yr ardal ei draenio gan 

rwydwaith carthffosiaeth Dŵr Cymru a changen o’r Brif Afon Dafen sy’n llifo trwy gwlfer yn ei rhan ddeheuol ac 

yn gollwng i Lynnoedd Delta i’r gorllewin.  

24.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae’r Gofrestr Cymunedau mewn Perygl yn nodi mai dim ond 3 eiddo sydd mewn perygl llifogydd o law ond bod 

1167 wedi’u nodi fel rhai mewn perygl llifogydd o’r llanw. Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i 

ddiweddaru a gwybodaeth pwyntiau eiddo yn dangos bod niferoedd sylweddol o eiddo mewn perygl llifogydd 

mewn cyfnodau ail-ddigwydd uwch. Mae’r ffigurau hyn yn sensitif i’r gyfradd draenio a ddefnyddir yn y gwaith 

modelu ac mae’n debyg bod y gwir ffigurau’n is. Y prif berygl llifogydd yn yr ardal hon fydd llifogydd o’r llanw o 

hyd. 

24.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Mae Dŵr Cymru wedi cofnodi enghreifftiau o lifogydd yn Nolau Fawr a Stryd Havelock. Ymddengys mai 

enghreifftiau prin yw’r rhain ac nid ymddengys eu bod yn rhan o broblem reolaidd gyda llifogydd. 

24.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir Caerfyrddin 
Dim 

24.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau partner 
Mae Dŵr Cymru wrthi’n adeiladu Carthffos Dŵr Wyneb Heol yr Orsaf. Bydd hon yn darparu ar gyfer dŵr wyneb 

o’r ardal hon ac i’r gogledd o’r rheilffordd. 

Mae hon yn cael ei hadeiladu i alluogi Dŵr Cymru i ddargyfeirio dŵr wyneb o’i rwydwaith carthffosydd cyfun a 

bydd yn darparu capasiti ychwanegol ar gyfer dŵr budr a dŵr wyneb. 

24.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

24.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

24.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Dim  

 

 

 

 

 

 

24.9 Perygl llifogydd 

24.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

24.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

24.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

34 124 424 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

16 92 348 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 3 Amh. 
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25 Ward Glan-y-môr, Uned Polisi Seaside 

25.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Seaside yn cynnwys yr ardal drefol yn ne Llanelli. Caiff dŵr wyneb ei ddraenio gan ddraeniau’r 

priffyrdd sy’n gollwng i rwydwaith carthffosiaeth Dŵr Cymru yn bennaf. 

25.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o ddŵr wyneb.  

25.3 Enghreifftiau o lifogydd  
Nid oes gan Gyngor Sir Caerfyrddin unrhyw gofnod o unrhyw lifogydd yn yr ardal hon. 

25.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Nid yw Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyflawni unrhyw waith ar amddiffynfeydd rhag llifogydd yn yr ardal hon.  

Mae Dŵr Cymru wedi cyflawni gwaith yn yr ardal hon fel rhan o’i brosiect GlawLif i reoli dŵr wyneb yn Llanelli a 

lleihau nifer yr achosion o ollwng o’i rwydwaith carthffosydd cyfun. 

25.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

25.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

25.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Parhau i gysylltu a chydweithredu gyda Dŵr Cymru i gyflawni ei brosiect GlawLif.  

25.8 Perygl llifogydd 

25.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

25.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

25.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

10 41 164 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

6 32 141 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 4 Amh. 
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26 Ward Gors-las, Uned Polisi Dre-fach 

26.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Dre-fach yn cynnwys y dalgylch sy’n gysylltiedig â chwrs dŵr cyffredin dienw i’r gogledd o’r ardal 

a thir amaethyddol i’r dwyrain. Mae’r cwrs dŵr hwn i’r gogledd o Frynglas yn llifo mewn cwrs dŵr agored cyn 

mynd i gwlfer o dan lwybr a thrwy sgrin malurion. Mae’r tir amaethyddol i’r dwyrain yn uwch na’r byngalos ar 

Frynglas. 

26.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Rhwng 65 a 35 Brynglas, mae’r briffordd a’r anheddau islaw lefel y ffos draenio gyfagos sy’n gwasanaethu’r tir 

amaethyddol. O’r herwydd mae perygl y bydd unrhyw ddŵr fydd yn llifo dros y glannau yn cael effaith ar y 

briffordd a’r eiddo cyfagos. Yn ychwanegol at hyn, mae perygl i’r rhan o’r cwrs dŵr yn y cwlfer i’r gorllewin o 42 

Brynglas gael ei rhwystro wrth y sgrin malurion.  

26.3 Enghreifftiau o lifogydd 
• 2017: Ffos yn y cae wedi’i rhwystro gan arwain at lifogydd o ddŵr wyneb - llifogydd y tu mewn i 1 eiddo 

domestig 

• 2017: Llifogydd o Nant y Dderwen – effaith ar 1 eiddo, y tu allan yn unig 

• 2018: Rhwystro sgrin malurion Brynglas – ni chofnodwyd unrhyw lifogydd y tu mewn 

26.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd gan Gyngor Sir Caerfyrddin 
• 1990au: Adeiladu sgrin malurion Brynglas ar gwrs dŵr dienw 

• 2017: Cafodd rhan o’r cwlfer oedd wedi’i difrodi ei hadnewyddu a chafodd bwnd a chefnfur newydd eu 

hadeiladu i’r dwyrain o 35 Brynglas  

26.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
• Bwnd ataliol 

• Sgrin malurion Brynglas 

26.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Sgrin malurion Brynglas Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf 
Pob mis yn yr haf 

Bwnd ataliol Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

 

26.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Parhau i weithio gyda’r adran Tai i reoli’r perygl llifogydd i Ystad Brynglas. 

26.8 Perygl llifogydd 

26.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

26.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

26.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

14 19 30 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

14 19 30 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 4 Amh. 
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27 Ward Gors-las, Uned Polisi Sgwâr Gors-las 

27.1 Disgrifiad o’r ardal 
Saif Uned Polisi Sgwâr Gors-las yn rhan uchaf dalgylch afon Gwendraeth Fawr ac mae darnau mawr o dir gwledig 

i fyny’r afon sy’n cynnwys tir corsiog iawn a choedwigaeth. Saif Cronfa Ddŵr Llyn Llech Owain uwchben yr Uned 

Polisi ac yn y caeau rhwng y ddau mae nifer fawr o ffosydd draenio sy’n casglu dŵr wyneb ac yn ei ddraenio tuag 

at y sgwâr. Yng Ngors-las mae cymysgedd o gartrefi preswyl dwysedd uchel ac isel a nifer o fusnesau. 

27.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae’r ardal leol yn nodedig o gorsiog, ac mae cyfradd dŵr ffo naturiol y caeau o amgylch yn debyg o fod yn uwch 

o lawer na’r cyfartaledd. Yn ychwanegol at hyn mae daeareg yr ardal yn gleiog iawn. Mae datblygiadau lleol yn yr 

ardal hefyd wedi canfod lefelau trwythiad uchel ac wedi ei chael yn anodd rheoli dŵr wyneb. 

Er nad yw Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael unrhyw adroddiadau am lifogydd, mae’n bosibl y bydd parhau i 

ddatblygu’r ardal yn newid hyn ac o bosibl yn achosi problemau oni chynllunnir yn ofalus. 

27.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Nid oes gan Gyngor Sir Caerfyrddin unrhyw gofnod o unrhyw lifogydd yn yr ardal hon. 

27.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

27.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

27.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd /wneir Pryd 

Cwlfer Sgwâr Gors-las Arolwg camera TCC 2018 

 

27.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i fonitro’r cwlfer ac yn cyflawni arolwg camera TCC o’r seilwaith lleol. 

Bydd gwaith  i fynd i’r afael ag unrhyw namau o ran strwythur neu wasanaeth yn cael ei drefnu ar sail risg. 

 

 

 

 

27.8 Perygl llifogydd 

27.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

27.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

27.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

19 27 29 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

14 20 22 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 16 Amh. 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  74  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  75  Mai 2019 
 



Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin  76  Mai 2019 
 

28 Ward Hengoed, Uned Polisi Iscoed a Heol y Sandy 

 Disgrifiad o'r ardal 
Mae Uned Polisi Iscoed a Heol y Sandy yn cynnwys rhan drefol fawr o Lanelli sydd â nifer o gyrsiau dŵr cyffredin. 

Mae’r cyrsiau dŵr hyn yn tarddu yng Nghoed y Strade a’r rhannau mwyaf gogleddol o Ward Hengoed. Gynt 

ystyrid afon Cille yn Brif Afon ond yn ddiweddar mae wedi’i dynodi’n gwrs dŵr cyffredin a’i throi’n ôl yn sianel 

agored. Erbyn hyn mae cwlfer dargyfeirio Cille wedi cael ei ddynodi’n Brif Afon ac yn cael ei gynnal a’i gadw gan 

CNC. Mae’r holl lifoedd yn gollwng ym Mharc Dŵr y Sandy yn y pen draw. 

28.1 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Gellir dweud bod y dalgylch uwchben yr Uned Polisi yn serth ac ynddo ceir ffermdir agored yn bennaf ond hefyd 

rhan goediog a all gludo llawer iawn o ddŵr wyneb yn gyflym i’r ardal drefol islaw.    

Yn ychwanegol at hyn, mae rhannau o gyrsiau dŵr sydd mewn cwlferi mewn perygl o gael eu rhwystro a gall 

rhwystrau arwain at lifogydd. 

28.2 Enghreifftiau o lifogydd 
Gwelwyd llifogydd helaeth yn Iscoed yn y gorffennol ond mae newidiadau i’r system draeniau i hwyluso’r gwaith 

o ddatblygu Ysgol Ffwrnes newydd a thai Taylor Wimpey wedi cael gwared ar y man cyfyng hwn. 

• 2013: Llifogydd o ddŵr daear mewn gerddi yng Nghoedlan Denham 

• 2015: Llifogydd o ddŵr daear mewn gerddi yng Nghoedlan Denham 

• 2016: Llifogydd o ddŵr daear mewn gerddi yng Nghoedlan Denham 

• 2016: Llifogydd ym Mhenywern o ganlyniad i garthffos dŵr wyneb preifat wedi’i rhwystro. 

Cafwyd nifer fawr o gwynion am lifogydd mewn gerddi yng Nghoedlan Denham a chynhaliwyd cyfarfodydd 

gyda’r AS Nia Griffiths a phreswylwyr lleol. Mae’r llifogydd hyn wedi cael eu priodoli i ddŵr daear lleol.     

28.3 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
• 2010: Cafodd y sgrin malurion ym Mhenywern ei gwella 

• 2017: Gwnaethpwyd gwaith atgyweirio ar ran o Gwlfer Penywern ar ôl dymchweliad 

28.4 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 

28.5 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Sgriniau malurion Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf 
Pob mis yn yr haf 

Cwlferi Arolwg camera TCC 2018 

28.6 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
• 2018: Parhau i weithio gyda phreswylwyr lleol ac aelodau etholedig mewn perthynas â phroblemau dŵr 

wyneb yng Nghoedlan Denham 

• 2019/20: Llunio achos busnes amlinellol ar gyfer gwella’r cwlfer ym Mhenywern a Choedlan Denham 

28.7 Perygl llifogydd 

28.7.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

28.7.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

28.7.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

Sgrin Malurion Penywern Cwlfer Penywern Cwlfer Coedlan Denham 

Sgrin Malurion K P Tyres  Cwlfer K P Tyres  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

46 106 230 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

36 72 185 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 
66 o ddŵr wyneb  

186 o afonydd 
Amh. 
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29 Ward Hengoed, Uned Polisi y Pwll 

29.1 Disgrifiad o'r ardal 
Mae Uned Polisi y Pwll yn cynnwys y dalgylch sy’n gysylltiedig ag afon Dulais. Yn y dalgylch ceir yn bennaf 

goedydd sy’n rhedeg trwy Ystad y Strade o’r gogledd i’r de. Cyn iddi ollwng i aber afon Llwchwr mae’n llifo trwy 

ardal breswyl y Pwll a Pharc Arfordirol y Mileniwm.  

29.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr. 

Gall topograffi’r ardal greu’r potensial am lifogydd: o allt serth i dir gwastad sy’n arwain at aber. 

Gall dŵr yn yr ardal gael ei rwystro rhag llifo pan fo llanw uchel. 

29.3 Enghreifftiau o lifogydd 
• 2002: Llifogydd o afon yn effeithio ar eiddo ar Heol Stepney. 

• 2008: Llifogydd o afon yn effeithio ar eiddo ar Heol Stepney. 

• 2016: Gorlifodd sianel dargyfeirio CNC ar afon Cille, gan achosi llifogydd mewn eiddo ar Deras Bassett a 

Heol y Sandy. 

29.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

29.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau 

partner 
2014: Cynllun lliniaru llifogydd CNC ar afon Dulais yng Nghoedydd y Strade a’r tu cefn i Deras Bassett a Heol y 

Sandy. 

29.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

29.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Dim 

 

 

 

 

 

29.8 Perygl llifogydd 

29.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

29.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

29.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 70 87 114 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 58 70 92 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 Amh. 

11 o ddŵr wyneb 
39 o afonydd 
73 o’r llanw 

Amh. 
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30 Ward Cydweli, Uned Polisi Clos yr Helyg 

30.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Clos yr Helyg yn cynnwys yr ardal rhwng Heol Rhydymynach a Banc Pendre. 

Mae’r ardal yn gwm gyda chwrs dŵr cyffredin yn llifo mewn cwlfer drwyddo. Mae’r cwrs dŵr yn mynd i gwlfer 

gyferbyn â siop y Co-op ar Heol Rhydymynach ac yn gollwng i gwrs dŵr agored ar bwys gorsaf bwmpio Dŵr 

Cymru. 

30.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru yn dangos bod eiddo ar Glos yr Helyg mewn perygl 

llifogydd. 

30.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Medi 2008: Lifogydd mewn 3 eiddo ar Glos yr Helyg; credir mai rhwystr oedd yr achos.  

30.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

30.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau 

partner 
Dim 

30.6 Asedau amddiffynfeydd rhag llifogydd 
Cwlfer Parc Pendre 

30.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Cwlfer Clos yr Helyg  Archwiliad TCC 2018 

 

30.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn bwriadu adeiladu ysgol newydd y tu cefn i siop y Co-op. Bydd Tîm Amddiffyn rhag 

Llifogydd a Diogelu’r Arfordir yn parhau i weithio gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol i sicrhau na fydd unrhyw 

ddatblygiad yn cael effaith niweidiol ar berygl llifogydd yn yr ardal. 

 

 

30.9 Perygl llifogydd 

30.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

30.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

30.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

10 14 18 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

9 12 14 

 
Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 
 

3 
 

Amh. 
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31 Ward Cydweli, Uned Polisi Heol y Fferi a Stryd Newydd 

31.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Heol y Fferi a Stryd Newydd yn cynnwys y dalgylch sy’n gysylltiedig â chwrs dŵr cyffredin dienw 

a thir amaethyddol uwchben Heol y Fferi a Heol Ddŵr. 

31.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Cafwyd cyfres o lifogydd yn yr ardal hon hefyd.  

31.3 Enghreifftiau o lifogydd 
2001: Llifogydd yng Nghae Ffynnon – Ni chofnodwyd unrhyw 

lifogydd y tu mewn ond bwriwyd wal drosodd gan achosi difrod i 

garafán. Cafodd llawer o gerrig eu golchi i lawr y cwrs dŵr i’r sgrin 

malurion. 

Ionawr 2013: Llifogydd ar Stryd Newydd o ganlyniad i law trwm ac 

eira’n dadmer gan achosi i’r nant yng Nghae Ffynnon gael ei 

rhwystro gyda cherrig i fyny’r llif o’r sgrin malurion. 

Un o nodweddion y nant yw ei graddiant; mae’r nant yn cwympo 

rhyw 80m dros 700m, sef graddiant cyfartalog o fwy nag 1 mewn 

10. Mae hyn yn arwain at lifoedd llawn ynni sy’n achosi erydu ac 

sy’n cludo llawer iawn o gerrig. 

Gwelwyd llifogydd ar Heol y Fferi a Stryd Newydd o ganlyniad i 

ddŵr ffo yn uniongyrchol o dir amaethyddol uwchben yr ardal 

hon. 

2013: Cafodd llawer iawn o bridd ei olchi oddi ar y tir uwchben 

Heol y Fferi. Cafodd hwn ei gludo ar hyd Heol y Fferi ac wedyn ei 

ddyddodi ar hyd Heol y Fferi, Heol Ddŵr a Stryd Newydd fel y dangosir yn y llun ar y dde. 

31.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
• 2005: Gwelliannau i’r sgrin malurion. 

• System draenio dŵr wyneb ar y ffordd bengaead lle mae 40-54 Heol y Fferi. 

• 2015: Estyniad arall a gwelliannau i ddarparu ar gyfer y meintiau mawr o gerrig wrth sgrin malurion Cae 

Ffynnon. Roedd hyn yn cynnwys gwell ffordd fynediad ar gyfer gwaith cynnal a chadw. 

• 2016: Gwelliannau i’r gylïau draenio dŵr wyneb ar dir rhwng 45 a 49 Heol y Fferi. 

31.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
 

 

 

31.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Sgrin Malurion Cae Ffynnon Rheoli malurion Pob mis yn yr haf 
Pob wythnos yn y gaeaf 

Archwiliad T98 Pob blwyddyn 

Cwlfer Cae Ffynnon Arolwg TCC 2019 

 

31.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Dim 

31.8 Perygl llifogydd 

31.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

31.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

31.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

Sgrin Malurion Cae Ffynnon  Cwlfer Cae Ffynnon  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

6 12 42 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

4 9 37 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 0 Amh. 
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32 Ward Lacharn, Uned Polisi Laques Lacharn 

32.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Laques Lacharn yn cynnwys dalgylch, o ryw 2.4 km2, cwrs dŵr cyffredin y Laques, sy’n llifo ar 

hyd Water Street i’r Grist.  

Mae Prif Afon Coran hefyd yn gollwng i’r aber yma ac mae amlinell llifogydd afon Coran yn gorgyffwrdd â chwrs 

dŵr y Laques.  

32.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

32.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Ni chofnodwyd dim, er bod ardal y Grist yn dioddef llifogydd o’r llanw yn rheolaidd. 

32.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
• 2003: Gwaith ar fewnfa newydd a sgrin malurion yn y Laques 

• 2003: Ail-leinio’r cwlfer o’r fewnfa i’r Grist 

• 2004: Ail-osodwyd y cwlfer ar draws y Grist 

32.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau 

partner 
Mae CNC wedi darparu mesurau amddiffyn ar gyfer eiddo unigol i fangreoedd a busnesau yn yr ardal.  

32.6 Asedau Amddiffyn rhag llifogydd 

32.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Sgrin Malurion y Laques Cael gwared ar falurion Pob mis yn yr haf 
Pob wythnos yn y gaeaf 

Archwiliad T98 Pob blwyddyn 

Cwlfer y Laques Arolwg TCC 2019 

 

32.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Byddwn yn cyflawni arolwg TCC o gwlfer y Laques ac yn trefnu i unrhyw waith cynnal a chadw neu atgyweirio 

gael ei wneud yn unol â hynny. 

 

32.9 Perygl llifogydd 

32.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

32.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

32.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

Sgrin Malurion y Laques Cwlfer y Laques 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

10 26 49 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

6 18 37 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 9 Amh. 
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33 Ward Lacharn, Uned Polisi Llanddowror 

33.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Llanddowror yn cynnwys y dalgylch sy’n gysylltiedig â chwrs dŵr cyffredin Nant Hyddfron. Mae 

hwn yn ddalgylch mawr o fwy na 20km2 o dir glas amaethyddol a choetiroedd. 

33.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd o ddŵr wyneb. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol 

o ran nodi’r perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae’r cwm yn gul trwy bentref Llanddowror a chredir bod 34 eiddo mewn rhywfaint o berygl llifogydd. Ar adeg 

llifogydd mae Nant Hyddfron yn gorlifo i’r gerbytffordd, oherwydd y cambr a’r graddiant cyson. Awgrymodd 

rhagor o waith modelu bod y Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru wedi tanamcangyfrif y perygl 

yn Llanddowror. 

33.3 Enghreifftiau o lifogydd 
• Hydref 2008: Llifogydd yn Old Lion Cottage, Sŵn y Dŵr a llifogydd y tu allan i eiddo cyfagos i’r gefnffordd 

• Awst 2010: Llifogydd y tu allan i eiddo ar hyd y gefnffordd a Heol Craig y Deilo 

• Tachwedd 2010: Llifogydd y tu allan i eiddo ar hyd y gefnffordd a Heol Craig y Deilo 

• Ionawr 2013: Lifogydd difrifol helaeth trwy’r pentref, llifogydd y tu mewn i 22 eiddo (glaw trwm ynghyd 

ag eira’n dadmer a arweiniodd at y llifogydd hyn) 

33.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
• 2012: Codi’r bont droed ar Heol Craig y Deilo 

• 2014: Strwythur cynnal glan yr afon ar Heol Craig y Deilo 

• 2015: Newid proffil y gefnffordd i fyny’r nant o Landdowror cyn tynnu statws cefnffordd 

33.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau 

partner 
Gwaith monitro afonydd a glawiad gan CNC er mwyn darparu gwasanaeth rhybuddio am lifogydd 

Darparu mesurau amddiffyn i eiddo unigol gan CNC 

33.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

33.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Rheoli coed  Yn ôl y gofyn 

 

33.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Dim 

33.9 Perygl llifogydd 

33.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

33.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

33.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

0 1 25 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

0 1 18 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 
0 o ddŵr wyneb 

34 o afonydd 
Amh. 
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34 Ward Llanymddyfri, Uned Polisi Nant Bawddwr 

34.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Nant Bawddwr yn cynnwys dalgylch Nant Bawddwr, i’r de o arglawdd y rheilffordd. Mae’r rhan 

hon o’r cwrs dŵr yn gwrs dŵr cyffredin sy’n llifo trwy dref Llanymddyfri. 

Mae Llanymddyfri yn y rhan wledig o Sir Gaerfyrddin tua 50km i’r gogledd-ddwyrain o’r dref sirol sef Caerfyrddin. 

Mae’n dref farchnad sydd wedi datblygu ar orlifdiroedd pedair afon - Tywi, Brân, Gwydderig a Bawddwr. Mae 

cefnffyrdd yr A40 a’r A483, yn ogystal â’r A4069, i gyd yn croesi’r afonydd hyn yma. 

34.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae rhan sylweddol o’r llif afonol yn dod o Brif Afon Nant Bawddwr i’r gogledd o Lanymddyfri. Mae’r strwythur 

rheoli llif yma yn adfeiliedig.  

Mae Nant Bawddwr yn llifo trwy gwlferi yn y rhan fwyaf o Lanymddyfri ac mae perygl mawr i gwlferi gael eu 

rhwystro. Mae’r cwlfer yn mynd trwy berchnogaeth breifat ac felly mae ei gyflwr, ei adeiladwaith a’i faint yn 

amrywio. Mae ein harchwiliadau o’r cwlfer wedi canfod cyflwr gwael gyda chroniadau mawr o silt, sbwriel 

cyffredinol a chyfarpar cyfleustodau yn atal y llif.   

34.3 Enghreifftiau o lifogydd 
• 1979: Llifogydd mawr o afon Brân 

• 1987: Llifogydd mawr o afon Brân 

• 1998: Llifogydd mawr o afon Brân  

• 2003: Llifogydd mewn eiddo ar Stryd Lydan 

• 2013: Llifogydd mewn eiddo oherwydd rhwystr yn y cwlfer  

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwybod y bu nifer fawr o lifogydd a briodolwyd i broblemau ar Nant Bawddwr 

ond nid oes ganddo unrhyw gofnodion o'r llifogydd hyn. 

34.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
• 2010: Gwnaethpwyd addasiadau i’r bont wrth Bont Aur, Heol Cil-y-cwm   

• 2013: Aeth isgontractwyr deifio i’r cwlfer i gael gwared ar falurion ar yr A483, Heol Llanfair 

• 2013: Gwnaethpwyd gwaith atgyweirio’r cwlfer a chael gwared ar falurion ar Victoria Crescent a Stone 

Street 

34.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau 

partner 
2003: Cwblhawyd Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanymddyfri gan yr Awdurdod Afonydd Cenedlaethol. Roedd hyn yn 

cynnwys ail-alinio sianel yr afon i fyny’r llif o’r brif bont ffordd, diogelu glannau ac adeiladu argloddiau rhag 

llifogydd a waliau rhag llifogydd. 

34.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Sgrin Malurion Llys Llanfair   

34.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Sgrin malurion Llys Llanfair Archwiliad T98  Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob mis (haf) 
Pob wythnos (gaeaf) 

34.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Byddwn yn parhau i gefnogi Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru yn ei ymdrechion i roi datrysiad ar waith i reoli’r llif 

trwy’r cwlfer.  

Mae astudiaethau wedi dangos y gall dargyfeirio’r llif uwchben Llanymddyfri leihau perygl llifogydd o Nant 

Bawddwr yn sylweddol ar Heol Cil-y-cwm ac yn Llanymddyfri.  

34.9 Perygl llifogydd 

34.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

34.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

34.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

15 41 212 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

7 22 141 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 5 Amh. 
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35 Ward Llangeler, Uned Polisi Pont-tyweli 

35.1 Disgrifiad o’r ardal 
Saif Uned Polisi Pont-tyweli ar gydlifiad afon Teifi ac afon Tyweli; mae’r ddwy yn Brif Afonydd.   

35.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr a dŵr wyneb. 

Er bod mapiau’r Gofrestr Cymunedau mewn Perygl yn dangos bod 30 eiddo mewn perygl llifogydd o ddŵr 

wyneb, mae’n anodd gwahaniaethu rhwng y rhain a’r rhai mae’r Brif Afon yn effeithio arnynt. 

35.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Yn 2018, o ganlyniad i Storm Callum, gwelwyd llifogydd sylweddol yn yr ardal pan gafwyd llifogydd y tu mewn i 

30 eiddo preswyl a 22 eiddo masnachol. Mae CNC wedi cyfrifo bod y llifogydd hyn â thebygolrwydd o 1 mewn 

300 mlynedd. 

35.4 Gwaith ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir Caerfyrddin 
Dim 

35.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

35.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

35.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Dim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.8 Perygl llifogydd 

35.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

35.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

35.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

44 60 71 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

16 25 29 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 
30 o ddŵr wyneb 

19 o afonydd 
Amh. 
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36 Ward Llangennech, Uned Polisi Llangennech 

36.1 Disgrifiad o'r ardal 
Mae Uned Polisi Llangennech yn cynnwys y dalgylch sy’n gysylltiedig â Chwrs Dŵr Cyffredin Nant Mwrwg. Mae’r 

cwrs dŵr hwn yn tarddu i’r gogledd-orllewin o Langennech mewn dalgylch amaethyddol. Mae’n llifo mewn sianel 

agored gan fwyaf ond wrth gyrraedd tref Llangennech mae’r sianel wedi’i haddasu’n fawr iawn. I fyny’r nant o 

Langennech ar Heol Mwrwg mae strwythur rhannu sy’n rheoli maint y dŵr sydd yn Nant Mwrwg ac sy’n llifo trwy 

Langennech. Caiff llifoedd storm gormodol eu sianelu tua’r gorllewin ar hyd cwlfer lliniaru llifogydd o eiddo 

Cyngor Sir Caerfyrddin cyn gollwng i afon Morlais.  

36.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae gwaith mapio llifogydd yn dangos bod nifer sylweddol o eiddo mewn perygl llifogydd yn yr ardal hon. 

36.3 Enghreifftiau o lifogydd 
• 2011: Llifogydd ar Heol yr Orsaf a Heol y Parc o ganlyniad i rwystr yng nghwlfer y rheilffordd 

• 2014: Llifogydd o'r llanw mewn eiddo ar Heol y Parc 

36.4 Gwaith ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir Caerfyrddin 
• 1985: Adeiladu cwlfer lliniaru llifogydd Heol Mwrwg   

• 2000: Cafodd y sgrin malurion wrth Heol Mwrwg ei gwella 

• 2005: Adeiladu cwlfer ychwanegol o dan Heol y Parc er mwyn gwella’r cludiant a’r lle yn y cwrs dŵr 

cyffredin  

• 2015: Gosod bwnd rhag llifogydd wrth Heol y Parc 

• 2015: Adeiladu wal a chaead annychwel cysylltiedig wrth Heol y Parc 

• 2018: Cafodd cwlfer y briffordd o dan y B4297 yn gyfagos i’r Bridge Inn ei wella 

36.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 

 

36.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Nant Mwrwg Clirio malurion o’r cwrs dŵr a thorri 
glaswellt 

Pob blwyddyn 

Heol Mwrwg Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf 
Pob mis yn yr haf 

Cwlfer y rheilffordd a’r falf caead Archwiliadau gweledol  Cyn llanwau mawr 

Cwlfer Dargyfeirio Heol Mwrwg TCC 2018 

Arglawdd Heol y Parc Archwiliad T98 ffurfiol  Pob blwyddyn 

Cwlfer Heol y Parc Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Mals wal a chaead annychwel Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

 

36.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
2019: Bydd arolwg TCC yn cael ei gyflawni ar gwlfer dargyfeirio Heol Mwrwg a threfnir i waith cynnal a chadw ac 

atgyweirio gael ei wneud yn unol â hynny. 

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i weithio gyda CNC a Network Rail i wneud gwelliannau i gwlfer 

rheilffordd afon Mwrwg a’i gollyngfa i’r aber.  

36.8 Perygl llifogydd 

36.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

36.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

36.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 

Sgrin malurion Heol Mwrwg Cwlfer dargyfeirio Heol Mwrwg Wal Mal a chaead annychwel 

 
 

 

Cwlfer Heol y Parc Sianel dargyfeirio Heol y Parc Arglawdd Heol y Parc 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 48 100 201 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 23 70 142 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 Amh. 

23 o ddŵr wyneb 
183 o afonydd 

60 o’r llanw 
Amh. 
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37 Ward Llangynnwr, Uned Polisi Pen-sarn 

37.1 Disgrifiad o’r ardal 
Saif Uned Polisi Pen-sarn ar lan ddeheuol afon Tywi yng Nghaerfyrddin ac ynddi ceir unedau manwerthu yn 

bennaf. Mae’r ardal ar orlifdir a chaiff ei hamddiffyn gan wal rhag llifogydd.  

Cafwyd problemau pan fo’r afon yn orlawn ac na all dŵr wyneb lifo i afon Tywi. Gall afon Tywi aros yn uchel am 

nifer o ddiwrnodau gan atal dŵr wyneb rhag gollwng a chan alw am waith pwmpio er mwyn atal llifogydd. 

37.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. Bydd mapiau llifogydd dŵr wyneb yn tanamcangyfrif y llifogydd yn yr ardal 

hon oherwydd nad ydynt yn cyfrifo am y rhyngweithio rhwng y Brif Afon a llifoedd dŵr wyneb. 

37.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Cafwyd llifogydd yn yr ardal hon yn rheolaidd ond dim ond pan fo Prif Afon Tywi yn orlawn. Gwelwyd y rhai 

mwyaf helaeth yn 1987 pan lifodd afon Tywi dros yr amddiffynfeydd rhag llifogydd a chafwyd llifogydd bron 2m 

o ddyfnder yn yr ardal. 

Yn 2018 gwelwyd llifogydd helaeth ym Mhen-sarn wrth i ddŵr lifo dros ran o’r wal. Ni chafwyd llifogydd mewn 

unrhyw anheddau (ac eithrio mewn seleri) ond effeithiwyd ar nifer o fusnesau. 

Yn achos y llifogydd yn 2004 canfuwyd bod dŵr wedi gallu mynd i mewn i gwlfer ar ochr yr afon i’r amddiffynfa 

rhag llifogydd a llifo trwy hwn o dan y wal amddiffyn rhag llifogydd. Mae hyn wedi cael ei unioni ond mae’n 

debyg bod ffynonellau eraill llifoedd o’r afon. 

Mae pwmp parhaol wedi’i osod yn gyfagos i Bont Caerfyrddin ond ym mis Hydref 2018 nid oedd hwn yn ddigon i 

atal llifogydd. 

             

Llifogydd ar Heol Pen-sarn 2004 Afon Tywi yn orlawn gyda’r 

pwmp llifogydd ar waith yn y 

cefndir 

 

Llifogydd 1987 (Prif Afon) 

37.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Mewn cydweithrediad ag Asiantaeth yr Amgylchedd, gosod pwmp llifogydd yn gyfagos i Bont Caerfyrddin. 

37.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Wal amddiffyn rhag llifogydd CNC. 

Gorsaf Bwmpio Pen-sarn - gosodwyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd a throsglwyddwyd i Gyngor Sir Caerfyrddin. 

37.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Pen-sarn Gwasanaethu’r pwmp Pob blwyddyn 

37.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Gwerthuso’r perygl llifogydd cyfun yn yr ardal hon a’r gofynion/gallu o ran pwmp. 

Cysylltu â CNC i ganfod unrhyw ollyngiadau o ochr yr afon i’r amddiffynfeydd i ochr y tir. 

37.8 Perygl llifogydd 

37.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

37.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

37.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

10 15 42 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

0 0 12 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 
8 o ddŵr wyneb 

2 o afonydd 
Amh. 
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38 Ward Llansteffan, Uned Polisi Y Grîn 

38.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Y Grîn yn Llansteffan yn cynnwys y rhan isaf o’r pentref. Mae’n gymuned fach ar lan y môr a’r 

man a elwir Y Grîn yw’r stryd agosaf i’r aber. 

Yn y tu cefn mae’r caeau chwarae ac yn y blaen mae darn o laswellt, “Y Grîn”, gydag arglawdd sy’n gweithredu 

fel amddiffynfa arfordirol. Mae system twyni tywod rhwng hon a’r traeth. 

I’r gogledd mae’r brif afon ac i’r dwyrain mae cwrs dŵr bach “Nant Jack”. Mae potensial i’r ddau achosi llifogydd 

ar Y Grîn. 

Mae’r rhain yn achosi perygl llifogydd o nifer o ffynonellau h.y. dŵr wyneb, cwrs dŵr cyffredin, prif afon a’r 

llanw. 

38.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae ardal Y Grîn mewn pant bas ac ni all y dŵr sy’n llifo yma ddianc ond trwy ymdreiddiad neu drwy'r system 

draeniau. Mae’r system draenio dŵr wyneb yn gollwng i’r traeth ac mae hyn wedi achosi problemau. Mae’r 

tywod ar y traeth yn symud ac mae’r lefelau yn y cyffiniau wedi amrywio ryw 2m yn y blynyddoedd diwethaf. Yn 

2014 cafodd yr ollyngfa ei chladdu ac roedd angen cloddio’n rheolaidd. Roedd angen pwmpio hefyd er mwyn atal 

llifogydd helaeth. 

Yn 2015 cyflawnwyd cynllun i reoli’r gwaith o ddraenio Y Grîn, a olygai adeiladu swmp 2 siambr a gollyngfeydd ar 

wahanol lefelau. Yn y siambr mae falf annychwel i atal llif yn ôl trwy’r system draenio ar adeg llanw. Mae siambr 

y swmp wedi’i chynllunio yn y fath fodd fel y gellir ei throi’n orsaf bwmpio os oes angen. 

38.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Gwelwyd llifogydd ar briffyrdd ac mewn gerddi yng Nglan y Môr yn 2002, 2003, 2008 a 2010. Ers gosod y 

strwythur mewnfa newydd a’r gwaith i wella’r cwlfer nid ydym wedi cofnodi unrhyw lifogydd yma. 

Llifogydd ym mis Rhagfyr 2013 a mis Ionawr 2014 yn Stratford Cottages. Cafodd llifogydd helaethach eu hatal 

trwy over pumping a chloddio’r ollyngfa ar y traeth yn rheolaidd. 

38.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
• Sgrin malurion a mewnfa newydd y tu cefn i Lan y Môr 

• Cwlfer a gollyngfa newydd o Lan y Môr i’r nant  

• System gollyngfa newydd ar Y Grîn sy’n cynnwys gollyngfa hir i’r afon a gollyngfa fyrrach i ganol y traeth. 

Yn y siambr ar Y Grîn mae falf annychwel. Mae’r siambr wedi cael ei chynllunio i roi lle i bympiau pe bai lefelau’r 

traeth yn codi i rai a welwyd yn 2014 gan beryglu gallu’r system draeniau i ollwng trwy ddisgyrchiant. 

38.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 

 

38.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes  Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Cwlfer Glan y Môr TCC 2019 

Sgrin malurion Glan y Môr Rheoli malurion  Pob mis 

Archwiliad T98  Pob blwyddyn 

Siamber ar Y Grîn Archwiliad T98 Pob blwyddyn 

 

38.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Gosod pympiau yn y siambr ar Y Grîn (gan ddibynnu ar lefelau’r traeth). 

38.8 Perygl llifogydd 

38.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

38.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

38.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

  

Sgrin malurion yng Nglan y Môr 
 

Cwlfer o’r sgrin malurion yng 
Nglan y Môr i’r ollyngfa 

Siamber a system gollyngfa ar Y 
Grîn 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 5 28 50 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 3 19 34 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 Amh. 

2 o ddŵr wyneb 
2 o afonydd 
35 o’r llanw 

Amh. 
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39 Ward Llanybydder, Uned Polisi Heol yr Orsaf 

39.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Llanybydder yn dref farchnad a chymuned o boptu afon Teifi a’r afon yw’r ffin â Chyngor Sir Ceredigion. 

Mae ardal Heol yr Orsaf yn cynnwys rhes o dai preswyl i fyny’r afon o’r bont dros afon Teifi a’r tu cefn iddi mae’r 

gorlifdir.   

39.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae ardal Heol yr Orsaf yn isel ac yn agos i afon Teifi. 

Er bod mapiau llifogydd dŵr wyneb yn dangos y gellid gweld llifogydd yn yr ardal hon oherwydd dŵr wyneb 

mewn cyfnodau ail-ddigwydd uwch, bydd llifogydd o’r brif afon yn digwydd cyn hyn. 

Mae’r bont ac arglawdd y briffordd lle mae Rhodfa’r Dolau yn lleihau’r lle ar y gorlifdir yn union i lawr yr afon o 

Heol yr Orsaf. 

Mae’n werth nodi nad effeithiodd y llifogydd ym mis Hydref 2018 ar eiddo i lawr yr afon o’r bont, er y 

dangoswyd eu bod mewn perygl mwy na Heol yr Orsaf ar y Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i 

ddiweddaru. 

39.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Ym mis Hydref 2018 gwelwyd llifogydd difrifol yn yr ardal hon oherwydd bod afon Teifi wedi llifo dros ei glannau; 

effeithiwyd ar 32 eiddo preswyl. Cyn hyn nid oedd gan Gyngor Sir Caerfyrddin unrhyw gofnod o lifogydd yma. 

39.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

39.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau 

partner 
Dim 

39.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Nid oes dim gan Gyngor Sir Caerfyrddin yma. 

39.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

39.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Mapio’r rhwydwaith draeniau dŵr wyneb. 

Cysylltu â CNC ynghylch unrhyw botensial i leihau difrifoldeb ac amlder llifogydd. 

 

 

39.9 Perygl llifogydd 

39.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

39.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

39.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

5 23 47 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

1 12 32 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 
1 o ddŵr wyneb 

51 o afonydd 
Amh. 
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40 Ward Llanybydder, Uned Polisi Stryd Treherbert 

40.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae’r Uned Polisi hwn yn cynnwys ardal Stryd Treherbert yng Nghwm-ann. 

Mae cwlfer cerrig sy’n mynd o dan yr eiddo ar Stryd Treherbert ac mae ei gynaliadwyedd o gofio ei oed a’i leoliad 

yn destun pryder. 

40.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Pe bai’r cwlfer yn cael ei rwystro neu’n dymchwel byddai hyn yn achosi tarfu difrifol gan y byddai’n anodd 

unioni’r sefyllfa heb ddargyfeiriad hir yn lle’r cwlfer. 

40.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Dim wedi’u cofnodi 

40.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

40.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau 

partner 
Dim 

40.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Cwlfer Stryd Treherbert – Perchnogaeth breifat 

40.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Cwlfer Stryd Treherbert Archwiliad TCC 2019, 2021 

40.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
2018: Gofynnwyd i Lywodraeth Cymru am arian i ail-leinio’r cwlfer. 

2019: Gwrthodwyd arian gan Lywodraeth Cymru ar y sail nad oedd digon o berygl llifogydd (nid yw methiant 

strwythurol yn cael ei werthuso fel rhan o’r grant gwaith cyfalaf perygl llifogydd). 

40.9 Perygl Llifogydd 

40.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

40.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

40.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

Cwlfer Stryd Treherbert 

  

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

5 7 51 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

0 1 41 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 
0 o ddŵr wyneb 

15 o afonydd 
Amh. 
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41 Ward Lliedi, Uned Polisi Heol Buckley 

41.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Heol Buckley yn cynnwys y datblygiad preswyl yn Felin-foel, Llanelli. Mae’n cael ei draenio gan 

ddraeniau’r priffyrdd a charthffosydd dŵr wyneb Dŵr Cymru. 

41.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi bod yr  

ardal hon mewn perygl llifogydd.   

Mae’r ardal mewn perygl llifogydd oherwydd bod y ffordd ar ochr ddeheuol yr ystad yn llawer uwch na’r safle ei 

hun.  

41.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Nid oes gan Gyngor Sir Caerfyrddin unrhyw gofnod o unrhyw lifogydd yn yr ardal hon. 

41.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

41.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

41.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

41.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Dim 

41.8 Perygl llifogydd 

41.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

41.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

41.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

  

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

26 41 58 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

25 40 57 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 21 Amh. 
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42 Ward Lliedi, Uned Polisi Lakeview Terrace 

42.1 Disgrifiad o’r ardal 
Saif Uned Polisi Lakeview Terrace ar lawr cwm islaw Heol Pentrepoeth hyd y man lle mae’r cwrs dŵr yn ymuno 

ag afon Cille (Prif Afon). 

Mae’r dalgylch yn lled-drefol ond mae’r ardal uwchben Lakeview Terrace yn ddarn mawr o laswellt ar lethr sy’n 

goleddfu tuag at Lakeview Terrace a Brickyard Cottages (fe’i defnyddid gynt fel tomen drefol). 

Mae’r nant yn llifo trwy gwlfer o dan y darn o laswellt ac yn gollwng i afon Cille y tu ôl i dafarn y Stradey Arms, 

pellter o ryw 620m. 

Mae’r rhan mewn cwlfer islaw Lakeview Terrace mewn cyflwr gwael ac mae llawer o newidiadau o ran ei 

adeiladwaith. 

Y prif bryder yw’r rhan o’r cwlfer o dan dafarn y Colliers Arms. Cofnodwyd llifogydd yn y seler ond mae 

ymdrechion i chwistrellu trwy’r rhan hon neu ei harchwilio â chamera wedi methu. 

42.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd.   

Yn ogystal â bod mewn perygl llifogydd o’r cwrs dŵr cyffredin a’r darn o laswellt mae hefyd mewn perygl o afon 

Cille (Prif Afon). 

Mae mapiau’r Gofrestr Cymunedau mewn Perygl yn dangos 2 eiddo mewn perygl llifogydd o ddŵr wyneb ac mae 

hyn yn cyfateb i’r hanes llifogydd a welwyd. 

42.3 Enghreifftiau o lifogydd 
• Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin gofnodion o lifogydd yn Brickyard Cottages 

• Cofnodion o lifogydd yn seler tafarn y Colliers Arms ar Luton Terrace 

42.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd a gyflawnwyd gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Adeiladu bwnd amddiffyn rhag llifogydd ar ben y darn o laswellt. Ymddengys bod hwn wedi llwyddo i leihau 

llifoedd wrth Lakeview Terrace/ Brickyard Cottages ac ni chofnodwyd unrhyw lifogydd ers iddo gael ei adeiladu 

ym mis Mawrth 2016 er gwaethaf adegau o law trwm yn yr ardal. 

42.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd a gyflawnwyd gan sefydliadau partner 
Ar adeg ysgrifennu hwn mae Dŵr Cymru wrthi’n adeiladu carthffos dŵr wyneb Heol yr Orsaf.   

42.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
• Bwnd Pentrepoeth 

• Cwlfer Pentrepoeth 

 

 

42.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Mewnfa Pentrepoeth Archwiliadau T98 Pob blwyddyn 

Bwnd Pentrepoeth Archwiliadau T98 Pob blwyddyn 

Bwnd Pentrepoeth Torri glaswellt Pob blwyddyn 

42.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Gwaith i wella mewnfa’r cwlfer.  

Ymchwilio i opsiynau o ran gosod cwlfer newydd. 

42.9 Perygl llifogydd 

42.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

42.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

42.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

42.10 Ystyriaethau amgylcheddol 
Mae’r darn o laswellt o flaen Lakeview Terrace wedi cael ei ddefnyddio fel tomen tirlenwi yn y gorffennol. 

 

  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

8 10 16 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

7 9 15 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 
2 o ddŵr wyneb 

16 o afonydd 
Amh. 
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43 Ward Lliedi, Uned Polisi Canol Tref Llanelli 

43.1 Disgrifiad o’r ardal 
Manwerthu cymysg yw Uned Polisi Canol Tref Llanelli gan fwyaf. Y brif nodwedd o safbwynt llifogydd yw’r Brif 

Afon Lliedi sy’n llifo mewn cwlfer drwy ganol y dref am ryw 700m. 

Mae presenoldeb Cronfeydd Dŵr Dyffryn y Swistir yn un o nodweddion arwyddocaol y dalgylch hwn a bydd yn 

gwanhau’r llif gan leihau perygl llifogydd o afon Lliedi.  

Yng nghanol y dref mae gan Ddŵr Cymru garthffos gyfun 1200mm ac ar hyn o bryd mae wrthi’n adeiladu twnnel 

ar hyd llwybr Heol yr Orsaf i ddarparu ar gyfer dŵr wyneb o rannau o’r ardal hon. 

43.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Nodir bod nifer fawr o eiddo mewn perygl llifogydd, ond mae’r seilwaith draenio’n cael ei reoli yn bennaf gan 

CNC (cwlfer Prif Afon Lliedi) a Dŵr Cymru trwy’r rhwydwaith cyfun dŵr wyneb a charthffosiaeth. 

43.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Dim wedi’u cofnodi gan Gyngor Sir Caerfyrddin. 

43.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Ni chyflawnwyd unrhyw waith gan Gyngor Sir Caerfyrddin.   

43.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau 

partner 
Ar adeg ysgrifennu hwn mae Dŵr Cymru wrthi’n adeiladu cynllun Dŵr Wyneb Heol yr Orsaf.   

43.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Cwlfer Lliedi – Prif Afon – CNC yn arwain 

System Carthffosydd gyfun Dŵr Cymru 

43.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

43.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Parhau i gysylltu a chydweithredu â Dŵr Cymru i gyflawni Prosiect GlawLif. 

43.9 Perygl llifogydd 

43.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

43.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

43.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

43.10 Ystyriaethau amgylcheddol 

43.11 Bioamrywiaeth 
Mae carthu wedi cael ei ddiystyru ar sail yr amgylchedd yn ogystal â bod yn fesur amddiffyn rhag llifogydd sy’n 

anghynaliadwy. 

 
 

  

Gwaith twnnel Heol yr Orsaf   

 

  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm gyda 
thebygolrwydd o 1 
mewn 30 

Digwyddiad storm gyda 
thebygolrwydd o 1 mewn 
100 

Digwyddiad storm gyda 
thebygolrwydd o 1 mewn 
1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

148 257 296 

Map 2 Anheddau a 
Gwasanaethau 
 

53 122 137 

Map 3 Cofrestr Cymunedau 
mewn Perygl 
 

Amh. 
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241 o afonydd 
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44 Ward Llwynhendy, Uned Polisi Bryn Rhos 

44.1 Disgrifiad o'r ardal 
Mae Uned Polisi Bryn Rhos yn cynnwys yr ardal i’r dwyrain o Fryn Rhos. Mae’n uwch na Bryn Rhos felly mae 

potensial am lifogydd gan fod yr ardal i’r gorllewin ar yr un lefel â Bryn Rhos, ac yn creu powlen lle gall y dŵr 

gronni. 

44.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd. 

44.3 Enghreifftiau o lifogydd 
2011: Llifogydd ar y briffordd oherwydd glaw hynod o drwm. Dim llifogydd mewn eiddo. 

44.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

44.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

44.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

44.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Dim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.8 Perygl llifogydd 

44.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

44.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

44.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

11 15 28 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

11 15 28 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 0 Amh. 
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45 Ward Llwynhendy, Uned Polisi Heol Elfed 

45.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Heol Elfed yn cynnwys y dalgylch trefol ac ynddo Heol Elfed, Y Goedlan, Bro Wen a Heol Hen,  

Llanelli.   

45.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae hwn yn dangos bod eiddo ar Heol Elfed, Y Goedlan, Bro Wen a Heol Hen mewn perygl llifogydd. Mae’r ardal 

yn cael ei gwasanaethu gan system carthffosydd dŵr wyneb, a nodir fel un breifat ar gofnodion asedau Dŵr 

Cymru. 

45.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Mae Uwch Beirianwyr yng Nghyngor Sir Caerfyrddin yn cofio enghreifftiau o lifogydd yn yr ardal hon ond nid oes 

unrhyw gofnodion yn bodoli. 

45.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

45.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim  

45.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim  

45.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
• 2019/20: Canfod pwy yw perchnogion y system dŵr wyneb 

• 2019/20: Cyflawni arolygon TCC ar y system dŵr wyneb 

• 2019/20: Canfod faint o le sydd yn y system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.8 Perygl llifogydd 

45.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

45.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

45.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

15 58 104 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

8 41 82 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 9 Amh. 
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46 Ward Llwynhendy, Uned Polisi Heol Pemberton 

46.1 Disgrifiad o'r ardal 
Mae Uned Polisi Heol Pemberton yn cynnwys dalgylch trefol Heol Pemberton, Llanelli.   

46.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. Mae hyn yn dangos bod eiddo ar Heol Pemberton mewn perygl llifogydd. 

Mae’r ardal hon yn cael ei gwasanaethu gan system carthffosydd dŵr wyneb Dŵr Cymru. 

46.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Nid oes gan Gyngor Sir Caerfyrddin unrhyw gofnod o lifogydd yn yr ardal hon. 

46.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

46.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

46.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim  

46.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Cysylltu â Dŵr Cymru ynghylch perygl llifogydd a gwaith cynnal a chadw. 

 

 

46.8 Perygl llifogydd 

46.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

46.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

46.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

9 24 55 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

8 23 50 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
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47  Ward Pen-bre, Uned Polisi Ffwrnes 

47.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Ffwrnes ym Mhen-bre yn cynnwys ardal wledig a maestrefol yn bennaf gyda sawl cwrs dŵr 

cyffredin dienw mewn cwlfer. Mae’r cyrsiau dŵr yn tarddu ar ben Mynydd Pen-bre ac yn gollwng i Gamlas Pen-

bre cyn iddynt lifo yn y pen draw i Harbwr Porth Tywyn. Mae gan bob cwrs dŵr rannau mewn cwlfer a rhannau 

agored.  

47.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae Pen-bre, ac yn arbennig Uned Polisi Ffwrnes, yn ardal faestrefol ac ynddi anheddau sengl gan fwyaf. Uwch 

ei phen mae dalgylch serth iawn gyda llawer iawn o gaeau amaethyddol gwledig sy’n draenio tuag at Ben-bre. Yn 

ystod cyfnodau o law trwm, gall dŵr gael ei gludo’n gyflym iawn tuag at y cyrsiau dŵr mewn cwlferi islaw.  

Yn ychwanegol at hyn, mae perygl rhwystrau yn y cwlferi a’r sgriniau malurion a gall y rhwystrau hyn arwain at 

lifogydd. Mae hefyd problem o ran lle yn y cwlfer a’r cwrs dŵr a all achosi i’r cwrs dŵr orlifo glannau ei sianel.  

47.3 Enghreifftiau o lifogydd 
• Gwelwyd llifogydd yn Nwynant yn 2008, 2012, 2013 a 2016.  

• Bu enghraifft o lifogydd ar Heol Gwscwm yn 2008.  

• Mae llifogydd ar y llwybr beiciau yn aml. 

47.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwneud gwaith i wella’r sgrin malurion wrth Gapel Jerusalem a Dwynant, gan 

eu gwneud yn fwy er mwyn sicrhau mwy o le. Hefyd mae’r cwlfer o Gapel Jerusalem wedi cael ei ail-leinio i osgoi 

perygl difrifol iddo ddymchwel. Yn 2017 gosododd Cyngor Sir Caerfyrddin sianel dargyfeirio ar hyd y cwrs dŵr 

agored yn Nwynant oherwydd y cyfyngiadau a achoswyd gan y mynedfeydd i anheddau dros y cwrs dŵr, gan 

gynyddu’r lle yn y sianel. 

Mae gwaith TCC wedi cael ei wneud hefyd mewn gwahanol fannau yn yr ardal. 

47.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 

47.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Chwarel Gwscwm, Dwynant a Waun 
Wen 

Clirio malurion o’r cwrs dŵr a thorri 
glaswellt 

Pob blwyddyn 

Sgriniau malurion Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf 
Pob mis yn yr haf 

Cwlferi Arolwg camera TCC 2018, 2020 

Gollyngfeydd Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

 

47.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Cyflawni arolwg camera TCC. Bydd gwaith i fynd i’r afael ag unrhyw namau o ran strwythur neu wasanaeth yn 

cael ei drefnu ar sail risg 

47.8 Perygl llifogydd 

47.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

47.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

47.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

  

Sgrin Malurion Capel Jerusalem Gollyngfa Chwarel Gwscwm Llifddor Parc Gwscwm 

Sgrin Malurion Dwynant Gollyngfa Dwynant  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

27 49 120 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

26 46 111 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
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48 Ward Pontaman, Uned Polisi Stryd Arthur 

48.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Stryd Arthur yn cynnwys y dalgylch sy’n gysylltiedig â chwrs dŵr cyffredin dienw. Mae’r cwrs 

dŵr hwn yn tarddu i’r gogledd o Fyddynfych, Rhydaman. Mae’n llifo mewn sianel agored i ddechrau cyn mynd i 

gwlfer wrth Stryd Arthur. Mae’n llifo trwy gwlfer o dan Stryd Arthur, Stryd y Coleg a Heol yr Orsaf cyn gollwng yn 

ôl i gwrs dŵr agored ar dir preifat y tu cefn i Lôn Tir-y-dail.  

48.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llfogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Wrth Fyddynfych, mae’r briffordd ac anheddau islaw lefel y cwrs dŵr cyfagos. O’r herwydd mae perygl y bydd 

unrhyw ddŵr sy’n llifo dros y glannau yn cael effaith ar y briffordd a’r eiddo cyfagos. Yn ychwanegol at hyn, mae 

perygl rhwystrau yn y rhannau o’r cwrs dŵr sydd mewn cwlfer, a gall rhwystrau arwain at lifogydd.   

I fyny’r llif o Fyddynfych mae nifer o gwlferi preifat. Gallai rhwystrau i unrhyw un ohonynt achosi i ddŵr gael ei 

wthio allan o'r sianel. Gallai’r dŵr hwn lifo tuag at eiddo cyfagos.  

Mae hefyd perygl rhwystrau yng nghwlfer Arthur Street.   

48.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Nid oes gan Gyngor Sir Caerfyrddin unrhyw gofnodion o lifogydd yn yr ardal hon. 

48.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
2005 Cafodd sgrin malurion Stryd Arthur ei wella.  

48.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 

48.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Myddynfych Clirio malurion o’r cwrs dŵr a thorri 
glaswellt 

Pob blwyddyn 

Sgrin Malurion Stryd Arthur Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf 
Pob mis yn yr haf 

Cwlfer Stryd Arthur Arolwg camera TCC 2018 

Gollyngfa Stryd Arthur Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

 

48.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Cyflawni arolwg camera TCC. Bydd gwaith i fynd i’r afael ag unrhyw namau o ran strwythur neu wasanaeth yn 

cael ei drefnu ar sail risg. 

48.8 Perygl llifogydd 

48.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

48.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

48.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

Sgrin Malurion Stryd Arthur Cwlfer Stryd Arthur 

  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

60 93 165 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

45 66 119 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 
41 o ddŵr wyneb 

278 o afonydd 
Amh. 
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49 Ward Cwarter Bach, Uned Polisi Brynaman Uchaf 

49.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Brynaman Uchaf yn cynnwys y dalgylch sy’n gysylltiedig â chwrs dŵr cyffredin Nant Melyn. Mae 

topograffi’r ardal yn serth iawn ac yn codi tuag at Fannau Brycheiniog. 

49.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Oherwydd natur serth y dalgylch mae posibilrwydd, mewn rhai mannau, bod rhai eiddo wedi cael eu nodi fel rhai 

mewn perygl llifogydd o ddŵr wyneb. 

49.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Llifogydd o ddŵr wyneb / cyrsiau dŵr bach ym Mrynaman Uchaf. 

49.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

49.5 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
 

 

 

 

 

 

 

 

49.6 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Sgrin Malurion 15 Heol Llandeilo Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf 

Pob mis yn yr haf 

Sgrin Malurion 50 Heol y Mynydd 
 

Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Rheoli malurion Pob wythnos yn y gaeaf  
Pob mis yn yr haf 

 

49.7 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Dim 

49.8 Perygl llifogydd 

49.8.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

49.8.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

49.8.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 
Sgrin Malurion 15 Heol Llandeilo 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

8 17 85 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

4 11 71 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
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50 Ward Cwarter Bach, Uned Polisi Ystrad Owen 

50.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi Ystrad Owen yn cynnwys datblygiad tai Dolawel. Mae llethrau’r cwm yn serth ac yn goediog 

iawn. 

50.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd.   

Mae mapiau llifogydd yn dangos y gallai dŵr ffo o ffermdir cyfagos achosi llifogydd. 

50.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Dim wedi’i gofnodi 

50.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

50.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd 
Dim 

50.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

50.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

50.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Dim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.9 Perygl llifogydd 

50.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

50.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

50.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

 Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd 
o 1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 11 12 22 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 11 12 20 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 Amh. 0 Amh. 
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51 Ward Llanismel, Uned Polisi Gogledd Glanyfferi 

51.1 Disgrifiad o’r Ardal 
Uned Polisi Gogledd Glanyfferi yw’r rhan o’r pentref i’r gogledd o Heol Portway a’r orsaf reilffordd.  

Mae hon yn ardal wahanol yn hydrolegol i Uned Polisi De Glanyfferi. 

Mae Glanyfferi yn bentref arfordirol ar aber afon Tywi lle mae’r rheilffordd yn ffurfio arglawdd rhwng yr afon a’r 

aber. Mae’r Brif Afon Nant Melin y Cwm ar ochr ogleddol y pentref ac mae tir uchel y tu ôl i’r pentref i’r dwyrain. 

51.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae nifer o ffynonellau llifogydd i’r ardal hon; o Brif Afon Nant Melin y Cwm, o ddŵr wyneb o’r tir uchel, gyda 

dalgylch o ryw 50ha, ac o’r llanw o’r aber. 

Er mai dim ond ar lifogydd o gyrsiau dŵr cyffredin a dŵr wyneb mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i 

ddiweddaru yn edrych, mae angen edrych ar ystyried eu rhyngweithiad â’r brif afon a’r llanw. 

Mae gan yr eiddo isaf yn yr ardal hon lefelau daear o’u cwmpas o 4.1m uwchben datwm ordnans ac maent 

ymysg yr anheddau isaf yn Sir Gaerfyrddin. Pan edrychir ar hyn yn erbyn lefelau’r llanw ar gyfer Glanyfferi, gellir 

gweld y bydd atal llifogydd yn heriol: 

MHWS HAT T1 T10 T50 T100 T200 

4.1m 
uwchben 
datwm 
ordnans 

5.1m 
uwchben 
datwm 
ordnans  

5.00m 
uwchben 
datwm 
ordnans  

5.25m 
uwchben 
datwm 
ordnans  

5.43m 
uwchben 
datwm 
ordnans  

5.51m 
uwchben 
datwm 
ordnans  

5.58m 
uwchben 
datwm 
ordnans  

 

Mae’r Gofrestr Cymunedau mewn Perygl yn dangos 3 eiddo mewn perygl llifogydd o ddŵr wyneb, 0 mewn 

perygl llifogydd o afonydd a 98 mewn perygl llifogydd o’r llanw. 

Mae unrhyw gynllun posibl yn debyg o fod yn ddrud a galw am bwmpio. 

51.3 Enghreifftiau o lifogydd 
• Llifogydd rheolaidd ar y ffordd i mewn i Lanyfferi oherwydd i’r brif afon lifo dros ei glannau 

• Llifogydd yng Nglan Morfa Ionawr 2013 

• Llifogydd yng Nglan Morfa ym mis Hydref 2018 oherwydd cyfuniad o’r brif afon a’r llanw 

• Llifogydd yng Nglan Morfa oherwydd, fe gredir, problemau Dŵr Cymru gyda gorsaf bwmpio  

• Llifogydd o ddŵr wyneb yn y Capel ar Deras Eva  

• Llifogydd o ddŵr wyneb yng Nglan Tywi gyda dŵr yn llifo oddi ar dir uwch 

51.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

51.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau 

partner  
Carthu Nant Melin y Cwm o dro i dro gan CNC. 

51.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Y llinell reilffordd yw’r prif ased amddiffyn rhag llifogydd sy’n atal llifogydd o’r llanw. 

Nid yw Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal a chadw unrhyw asedau. 

51.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim  

51.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
O gofio cymhlethdodau’r man hwn, mae angen trafod gyda CNC, National Rail a’r gymuned leol ynghylch y 

potensial i reoli llifogydd. 

Bydd codiad yn lefel y môr yn arwain at lifogydd mwy difrifol ac amlach. 

51.9 Perygl llifogydd 

51.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

51.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

51.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd 
o 1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 9 17 44 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 4 10 31 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 Amh. 

3 o ddŵr wyneb 
0 o afonydd 
98 o’r llanw 

Amh. 
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52 Ward Llanismel, Uned Polisi De Glanyfferi 

52.1 Disgrifiad o’r ardal 
Mae Uned Polisi De Glanyfferi yn cynnwys y rhan o Lanyfferi i’r de o’r orsaf reilffordd. 

Mae’r gymuned hon yn agos i aber afon Tywi ac yn cael ei hamddiffyn rhag y llanw gan arglawdd y rheilffordd. 

Mae tir uchel i’r dwyrain ac mae’n rhaid i ddŵr ffo o’r tir hwn lifo trwy’r ardal ac o dan arglawdd y rheilffordd i’r 

aber. Mae’r ardal yn isel iawn ac mae rhannau helaeth o dan lefel y môr yn ystod llanw mawr gydag ymchwydd 

storm. 

Mae cwrs dŵr bach yn rhan ddeheuol yr ardal, yn llifo o Broadlay (Holcwm Way). Ar adeg storm gall hwn orlifo 

gan achosi llifogydd.  

52.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach.  Mae’r rhain yn dangos bod nifer sylweddol o eiddo mewn perygl llifogydd. 

Caiff hyn ei waethygu gan y ffaith bod yr ardal yn isel a bod arglawdd y rheilffordd yn atal dŵr wyneb rhag llifo i 

ffwrdd. Serch hynny, mae arglawdd y rheilffordd yn darparu amddiffynfa hanfodol rhag llifogydd o’r llanw. 

52.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Cafwyd nifer o enghreifftiau o lifogydd yn arbennig yn y man o flaen y “Tai 1904”, er na chofnodwyd unrhyw 

lifogydd y tu mewn. Mae hyn wedi bod o ddŵr yn llifo i lawr Holcwm Way a naill ai’n gorlifo o’r cwlfer neu heb 

fynd i mewn i’r nant neu’r cwlfer ac yn llifo i lawr y ffordd gan gludo llawer iawn o laid a malurion. 

Yn y gorffennol, roedd llifogydd yn yr ardal hon yn gyffredin oherwydd bod tonnau’n gwthio llawer iawn o ddŵr 

trwy gilffordd ‘The Arch’ sy’n arwain at y traeth. 

52.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
• 2011: Adeiladu grisiau a boncyff atal gwell wrth ‘The Arch’. 

• 2012: Torddwr cerrig bloc ar ochr y môr i ‘The Arch’ – yn tarfu ar y tonnau ac yn lleihau’r effaith twndish. 

• 2013: Adeiladu siambr falf caead newydd gyferbyn â’r Tai 1904. 

52.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau 

partner  
Dim 

52.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
• Boncyffion atal 

 

 

 

 

52.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Maes Gwaith a wnaethpwyd / wneir Pryd 

Boncyffion atal The Arch  Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Siambr gyferbyn â’r Tai 1904 Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 

Cael gwared ar raean  

 
Cwlfer Holcwm Way 

Arolwg camera TCC 2018, 2020 

Gollyngfa Poachers Rest Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 
 

Gollyngfa Warwick House Archwiliad T98 ffurfiol Pob blwyddyn 
 

52.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Gwerthuso rhinweddau gwella’r ollyngfa i’r Tai 1904 er mwyn atal adlif a rhwystrau.  

Cyflawni arolwg camera TCC. Bydd gwaith i fynd i’r afael ag unrhyw namau o ran strwythur neu wasanaeth yn 

cael ei drefnu ar sail risg. 

52.9 Perygl llifogydd 

52.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

52.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

52.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

23 35 86 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

14 25 68 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 13 Amh. 
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53 Ward Ty-isa, Uned Polisi Heol yr Orsaf 

53.1 Disgrifiad o’r Ardal  
Mae dalgylch Heol yr Orsaf yn cynnwys yr ardal drefol o gwmpas Heol yr Orsaf yn Llanelli. Mae’r ardal hon yn 

nodweddiadol am dai teras dwys ac yn hydrolegol mae’r ardal yn cael ei gwasanaethu gan systemau 

carthffosydd Dŵr Cymru. 

Mae’r ardal yn wastad ac yn isel yn gyffredinol ond mae uwchben lefel llifogydd o'r llanw. 

Mae rhan ogleddol yr ardal hon hefyd mewn perygl llifogydd o Brif Afon Lliedi (cwrs dŵr a reolir gan CNC). 

53.2 Pam y mae’r ardal hon yn Uned Polisi Perygl Llifogydd? 
Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2013) yn nodi’r ardal 

hon fel un sydd mewn perygl llifogydd. Mae’r mapiau llifogydd o ddŵr wyneb hyn yn ddefnyddiol o ran nodi’r 

perygl llifogydd o gyrsiau dŵr bach. 

Mae’r Map Llifogydd ar gyfer Dŵr Wyneb wedi’i ddiweddaru yn dangos bod nifer fawr o eiddo mewn perygl 

llifogydd o ddŵr wyneb ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu hefyd yn y Gofrestr Cymunedau mewn Perygl. Mae’r 

modelau hyn yn sensitif i’r rhagdybiaethau ynghylch y lle sydd mewn draeniau yn y model ac mae’n bosibl bod 

gwir berygl llifogydd yn llai na’r hyn a nodir. 

53.3 Enghreifftiau o lifogydd 
Ni chofnodwyd dim 

53.4 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan Gyngor Sir 

Caerfyrddin 
Dim 

53.5 Gwaith cyfalaf ar amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi’i gyflawni gan sefydliadau 

partner 
Ar hyn o bryd mae Dŵr Cymru wrthi’n cyflawni cynllun cyfalaf mawr ar ffurf Twnnel Dŵr Wyneb Heol yr Orsaf. 

Bydd hwn yn hwyluso dargyfeirio dŵr wyneb o’r garthffos gyfun bresennol a dylai ddarparu lle ychwanegol yn y 

rhwydwaith draeniau. 

53.6 Asedau amddiffyn rhag llifogydd 
Dim 

53.7 Gwaith a chynnal a chadw rheolaidd 
Dim 

53.8 Gwaith arfaethedig yn y dyfodol 
Nid oes dim yn yr arfaeth ar hyn o bryd ac eithrio cysylltu â Dŵr Cymru a’i gynorthwyo gyda’i brosiect GlawLif. 

53.9 Perygl llifogydd 

53.9.1 Map 1: Cyfanswm eiddo 

Mae Map 1 drosodd yn dangos data ar gyfanswm yr eiddo sydd mewn perygl llifogydd. Gall y cyfanswm eiddo 

gynnwys anheddau, garejys, mangreoedd masnachol, mangreoedd diwydiannol a strwythurau tebyg.  

53.9.2 Map 2: Anheddau a Gwasanaethau 

Mae Map 2 isod yn dangos data ar yr eiddo preswyl a’r gwasanaethau sydd mewn perygl llifogydd.   

53.9.3 Map 3: Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 

Dyma’r gwaith mapio llifogydd diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Mae’r set ddata hon yn dangos yr holl eiddo 

sydd mewn perygl o lifogydd dŵr wyneb mewn digwyddiad storm gyda thebygolrwydd o 1 mewn 100. 

 

 

  

 Nifer yr unedau a nodir fel rhai mewn perygl llifogydd 

 Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 30 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 100 

Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm eiddo 
 

116 421 848 

Map 2 Anheddau a Gwasanaethau 
 

82 311 673 

Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
 

Amh. 
232 o ddŵr wyneb  

321 o afonydd 
Amh. 
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