Adran Ymgynghoriaeth Gwynedd (YGC)
Mae Adran Ymgynghoriaeth Gwynedd (YGC) yn gweithredu fel adran fasnachol sy’n dod
ag incwm i’r Cyngor, tra hefyd yn ymgymryd â swyddogaethau statudol ym maes dŵr a
rheoli llifogydd. Drwy gyfuno’r masnachol a’r statudol mae YGC yn gallu cynnal swyddi
safon uchel tra’n cadw arbenigedd o fewn y sir. Mae’r Adran yn arbenigo mewn meysydd
peirianyddol ac adeiladu.

Dŵr a Llifogydd
O ganlyniad i Newid Hinsawdd, mae bygythiadau erydiad arfordirol a llifogydd yn
gwaethygu. Ein bwriad yw i reoli a lleihau effeithiau’r bygythiadau hyn ar bobl Gwynedd.
Mae hefyd deddfwriaethau cenedlaethol sy’n gosod cyfrifoldebau statudol ar y Cyngor.

Blaengynllunio ac Adnabod Risg
Yn unol ag amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015), mae’n hanfodol ein bod yn
blaengynllunio i gadw’n cymunedau yn ddiogel, yn iach ac yn hyfyw i’r dyfodol. Mae newid hinsawdd
yn creu heriau penodol, ac mae’r maes llifogydd wedi’i gydnabod fel maes blaenoriaeth yn rhyngwladol.
Er mwyn blaengynllunio am yr heriau hyn, rydym yn mynd ati i greu darlun o berygl llifogydd ar draws
Gwynedd drwy ddadansoddi’r data sy’n cael ei gasglu gennym yn ogystal â data allanol swyddogol arall
megis rhagolygon hinsawdd a lefelau’r môr. Hyn oll sydd, wedyn, yn sail i’n Cynllun Rheoli Perygl
Llifogydd.
Mae’r Gwasanaeth hefyd yn annog cydweithrediad rhwng y Cyngor gyfan a rhanddeiliaid amrywiol
(megis Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru a’n cymunedau) i sicrhau ein bod yn cymryd pob cyfle
posib i gydweithio i addasu ac amddiffyn rhag llifogydd. Mae ceisiadau grant llwyddiannus yn sicrhau
buddsoddiad yn isadeiledd Gwynedd sy’n cynyddu gwytnwch ein cymunedau yn wyneb risgiau
llifogydd. Rydym wedi adnabod bod angen cefnogaeth barhaus ymhob cymuned er mwyn sicrhau
gwytnwch cynaliadwy i liniaru’r risgiau yma i’r dyfodol.
Isod, fe welwch grynodeb o’r gwaith casglu data sy’n bwydo i mewn i’r gwaith hwn.

Archwiliadau i Achosion o Lifogydd
Mae ymchwilio i ddigwyddiadau o lifogydd yn ddyletswydd arnom o dan y Ddeddf
Rheoli Llifogydd a Dŵr. Ers i'r Ddeddf ddod yn weithredol yn 2010 mae YGC
wedi ymchwilio i 42 digwyddiad o lifogydd mewnol bob blwyddyn, ar gyfartaledd.
Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth wrth ddarganfod diffygion, neu dderbyn
unrhyw bryderon gan drigolion Gwynedd sy'n gysylltiedig â llifogydd. Ein nod yw
ymateb i’r rhain yn yr amser byrraf posib.

Cynnal a Chadw Asedau Atal Llifogydd
Rydym yn gyfrifol am gynnal 229 o asedau arfordirol
sy'n ymestyn ar hyd 19km o amddiffynfeydd arfordirol,
19 km
a 52 o asedau sy'n rheoli'r risg o lifogydd o gyrsiau dŵr
cyffredin. Mae arolygu a chynnal yr asedau hyn yn
o amddiffynfeydd arfordirol
hanfodol wrth warchod cymunedau Gwynedd. Rydym
yn cael eu cynnal
yn rhoi sgôr o 1 i 5 (gydag 1 yn golygu ‘fel newydd’) i
bob ased, ac yn gosod targed cyflwr i bob un. Ein nod yw i bob ased yng Ngwynedd gyrraedd ei darged
cyflwr i sicrhau eu bod yn lliniaru risgiau llifogydd i bobl Gwynedd. Rydym hefyd yn cynnal ac yn
gweithredu rhaglen fonitro arfordirol sy’n asesu newidiadau i'r arfordir. Bydd hyn, oherwydd effaith
newid hinsawdd, yn effeithio ar ein cymunedau arfordirol fwyfwy yn y blynyddoedd i ddod.

Ein Rôl yn y Drefn Gynllunio
Cyngor Gwynedd yw’r Awdurdod Llifogydd Arweiniol Lleol ac felly mae gan YGC rôl i atal
datblygiadau a gweithgareddau a allai gyfrannu at berygl llifogydd. Mae'r rhain yn bennaf yn cynnwys:


Rhoi cyngor ar geisiadau cynllunio



Cynghori ar waith mewn cyrsiau dŵr a chaniatáu ceisiadau perthnasol – ar gyfartaledd yn
flynyddol, rydym yn derbyn 50 cais sy’n cael effaith ar neu yn rhwystro'r llif mewn cwrs dŵr
cyffredin. Rydym yn sicrhau bod y gwaith adeiladu'n cael ei wneud mewn modd sydd â’r effaith
lleiaf posib i berygl llifogydd a'r amgylchedd. Mae gofyniad statudol arnom i ymateb mewn 28
diwrnod ond y nod ym mhob achos yw i gymeradwyo ceisiadau cyn gynted ag y bo modd.

Cymeradwyo Systemau Traenio Cynaladwy
Ers Ionawr 2019 mae angen i fathau penodol o ddatblygiadau dderbyn caniatâd Systemau Traenio
Cynaladwy (SuDS). Cyn cychwyn adeiladu mae angen i ddatblygwyr ystyried sut y byddent yn rheoli
dŵr ar y safle er mwyn sicrhau ansawdd y dŵr a lleihau’r risg o lifogydd i’r dyfodol.
Rydym yn gorff cymeradwyo SuDS ac hefyd yn cynnig cymorth cyn cais i helpu datblygwyr i gwrdd â’r
gofynion newydd.
Yn 2020/21, a thu hwnt, byddwn yn parhau i ddatblygu cynlluniau er mwyn denu
buddsoddiadau i liniaru risgiau llifogydd i drigolion Gwynedd ac yn codi ymwybyddiaeth
o’r risgiau hyn drwy’r sir mewn ymgais i gynyddu gwytnwch ein cymunedau wrth eu
wynebu.

Gwasanaethau Ymgynghorol
Mae YGC yn dylunio a rheoli prosiectau sy’n ymwneud â ffyrdd,
strwythurau, adeiladau ac ati yng Ngwynedd a thrwy Gymru. Rydym yn
creu a chynnal swyddi o ansawdd na fyddent yn y sir fel arall, a thrwy
ddenu ffioedd am ein gwaith rydym yn cyfrannu tuag at gostau cynnal
Cyngor Gwynedd.
Rydym yn darparu gwasanaethau ymgynghorol
amrywiol yn y meysydd isod:


adeiladu ac isadeiledd,



dŵr ac amgylchedd,



technegol, a



busnes a rheoli prosiectau.

Fel rhan o’r gwasanaethau yma, gallwn wneud gwaith pensaernïol, syrfeo, dylunio, archwilio ac asesu,
modelu hydroleg, geodechnegol a llawer mwy.
Mae’r gwaith yma’n chwarae rôl hanfodol yn ein gallu i wireddu ein gofynion statudol mewn perthynas
â llifogydd ac erydiad arfordirol. Mae hyn oherwydd fod ein gallu i ddenu ffioedd am ein gwaith
ymgynghorol yn ein galluogi i adeiladu arbenigedd technegol a gwyddonol o fewn y Cyngor a dal ein
gafael ar yr arbenigedd hwnnw. Yn ei dro, mae’r arbenigedd yma’n darparu’r seiliau i ni allu denu
grantiau’n llwyddiannus drwy ddatblygu cynlluniau gwaith rheoli risg llifogydd sy’n arloesol ac yn
gynaliadwy. Mae’r gwasanaethau ymgynghorol felly yn allweddol i’n caniatáu ni i warchod pobl
Gwynedd yn wyneb effeithiau newid hinsawdd.
Yn 2020/21 byddwn yn canolbwyntio ar ychwanegu i’n rhestr o gleientiaid er mwyn
cynyddu’r buddsoddiad rydym yn ei ddenu tra hefyd yn ymestyn yr amrediad o
wasanaethau proffesiynol y gallwn eu cynnig.

Mae’r gwaith dydd i ddydd yr adran hon yn cyfrannu tuag at Amcanion Llesiant Gwynedd
canlynol gan sicrhau fod trigolion Gwynedd yn:
Mwynhau bywyd hapus, iach a diogel
Cael byw mewn cartrefi o ansawdd o fewn eu cymunedau
Cael manteisio ar harddwch amgylchedd naturiol y sir

