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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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