
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 
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Digwyddiad storm 
gyda thebygolrwydd o 
1 mewn 1000 

Map 1 Cyfanswm Eiddo 
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Map 2 Anheddau a Gwasanaethau  
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Map 3 Cofrestr Cymunedau mewn Perygl 
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