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Cyflwyniad 
 
Diben y canllaw hwn yw cynnig help i aelodau o’r cyhoedd wrth iddynt ddechrau 
defnyddio’r Mapiau Perygl Llifogydd sydd i’w cael ar-lein yng Nghymru. Defnyddiwch y 
mapiau i weld y peryglon i chi gan lifogydd, i ganfod gwybodaeth fanwl am berygl llifogydd 
ac i edrych ar y Map Cyngor Datblygu i gefnogi cais cynllunio. Mae’r canllaw yn trafod y 
pynciau isod: 
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Os ydych angen mwy o gymorth neu angen Adroddiad Perygl Llifogydd ar ffurf “Cais yn 
Ymwneud ag Yswiriant” cysylltwch â’r Ganolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 065 3000 (Llun-
Gwe, 9yb-5yh), neu cliciwch yma i ganfod ffyrdd eraill o gysylltu. 
 
 
Pwysig: 
 
Mae’r map yma ar gyfer canfod perygl llifogydd hirdymor mewn ardal. Os ydych yn poeni 
am berygl llifogydd yn fuan, edrychwch ar dudalen Rhybuddion Llifogydd, sydd yn cael 
ei diweddaru bob 15 munud: 
 
https://www.naturalresources.wales/flooding/check-flood-warnings/?lang=en 
 
Neu  
 
Cysylltwch â Floodline (gwasanaeth 24-awr) am wybodaeth ynglŷn â llifogydd. 
 
Ffôn: 0345 988 1188 
 
  

https://naturalresources.wales/about-us/contact-us/?lang=en
https://www.naturalresources.wales/flooding/check-flood-warnings/?lang=en
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Dod o hyd i’r Mapiau Perygl Llifogydd ar ein gwefan 
 
I weld y mapiau ac i ganfod y peryglon hirdymor i chi gan lifogydd ewch i 
https://naturalresources.wales/flooding/?lang=cy 
 
Dewiswch y bocs ‘Map perygl llifogydd’ 

 
 
Bydd y wefan, a welir isod ar y chwith, yn agor. Bydd y map i’w weld fel rhan o’r dudalen 
hon. Os ydyw’n well gennych ddefnyddio’r ffurf sgrin lawn o’r map, cliciwch ar y ddolen 
uwchben ffenestr y map neu cliciwch yma. 
 

            
 

                 Fersiwn gwefan                                                        Fersiwn sgrin lawn 
 
  
 
Dylai’r dudalen agor gan ddangos neges o groeso yn y panel “Cartref” , ynghyd â 
chanllawiau a chymorth yn y panel “Cymorth”  (ddim ar gael ar gyfer pob teclyn 
symudol). Bydd y neges yn cynnwys canllawiau byr i’ch helpu wrth gychwyn, ond gallwch 
ddefnyddio’r canllaw yma os ydych eisiau cymorth pellach. 
 
Cofiwch: ni fydd y mapiau yn cael eu harddangos nes y byddwch yn ffocysu ar lefel 
tref/stryd neu wedi chwilio am gyfeiriad lefel cymuned ac wedi galluogi haenau’r map.  
 
Dilynwch y camau ar y tudalennau nesaf i ddysgu sut i wneud hynny. Dechreuwch trwy 
ddefnyddio’r + mawr yn y gornel uchaf ar y chwith o’r map i agosáu, neu trwy glicio neu 
dapio ddwywaith.  
 
  

https://naturalresources.wales/flooding/?lang=cy
https://naturalresources.wales/flooding/?lang=cy
https://naturalresources.wales/our-evidence-and-reports/maps/flood-risk-map/?lang=en
https://maps.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk/Html5Viewer/Index.html?configBase=https://maps.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk/Geocortex/Essentials/REST/sites/Flood_Risk/viewers/Flood_Risk/virtualdirectory/Resources/Config/Default
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Dod o hyd i leoliad neu gyfeiriad 
 

  

 
Cliciwch ar  
yn y gornel uchaf ar y 
chwith  
 
Cliciwch “Find an 
Address”. 

 
 

Bydd dewislen yn 
ymddangos.  
 
Cliciwch “Find an 
Address”. 

 
Mewnbynnwch y cod post 
neu enw’r lleoliad sydd 
dan sylw 
 
Cliciwch y botwm “Find” 

 
 

Bydd rhestr o’r 
cyfeiriadau a ganfuwyd yn 
ymddangos ar y chwith. 
Cliciwch ar eich cyfeiriad 
chi i’w amlygu. 
 
Yna cliciwch “Select” ar 
waelod y panel ar y dde.  
 
Nodyn: gall hyn gymryd 
ychydig o amser ar 
brydiau. 

  

Bydd y map yn manylu ar 
y lleoliad ac yn gosod dot 
coch yno. 
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Sut i agor y Mapiau Perygl Llifogydd os nad ydynt yn cael eu 
harddangos yn barod.  
 

  

Cliciwch ar y botwm 
“Show Map Layers”  
sydd yng ngwaelod y 
panel Cartref, neu yn y 
panel    

 

Bydd y panel yn newid 
i ddangos pa haenau 
perygl llifogydd sydd ar 
gael. 
 
 

 

Ticiwch y bocsys 
priodol er mwyn 
arddangos un neu fwy 
o haenau. 
 
Bydd y map yn 
diweddaru i ddangos yr 
haenau. 
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Sut i ddeall haenau gwahanol y map  
Mae dwy ffordd o ddysgu ystyr yr haenau gwahanol; unai trwy glicio ar haen (Dull 1) neu 
trwy ddefnyddio allwedd y map (Dull 2). 
 
Dull 1- Clicio i ddysgu mwy 
 

 
Pan fydd haen Perygl Llifogydd 
yn cael ei arddangos, cliciwch 
ar neu yn agos i’ch lleoliad. 
Bydd bocs gwybodaeth yn 
ymddangos i ddweud ym mha 
fand perygl y byddwch, ac yn 
cynnig dolen i’ch arwain at fwy 
o wybodaeth. 
 
Nodyn: os na fydd hyn yn 
gweithio, symudwch ymhellach 
yn ôl a cheisio eto. 

 

Yn yr enghraifft hon mae’n eich 
arwain yma 

 
 
Dull 2 – Defnyddio Allwedd y Map 
 

Dull 2 – Defnyddio Allwedd y Map 

I weld allwedd y map cliciwch 
ar , ac yna chlicio ar  
“View the Map Key”. 

 

Bydd panel allwedd y map yn 
ymddangos gan esbonio lliw 
pob haen sydd yn cael ei 
ddangos.  

 

http://naturalresources.wales/our-evidence-and-reports/maps/flood-risk-map-guidance/High-risk-of-flooding-from-rivers-and-sea/?lang=en


 
 

  17/03/2017 
www.naturalresourceswales.gov.uk Tudalen 6 o 8 

Golwg Sylfaenol, Golwg Fanwl a’r Map Cyngor Datblygu  
 
Gallwch newid rhwng “Golwg Sylfaenol”, “Golwg Fanwl” a’r “Map Cyngor Datblygu”  
trwy ddefnyddio’r ddewislen ar ochr uchaf y panel haenau map.  

  

Mae’r rhain yn cynnig sawl haen arall, gan gynnwys Rhybuddion o Lifogydd, Cynlluniau 
Rheoli Traethlin, dyfnder llifogydd, ei gyflymder a’i berygl. 

Mae’r “Olwg Fanwl” ar gyfer pobl, busnesau neu sefydliadau sydd angen mwy o 
wybodaeth ynglŷn â’r perygl o lifogydd yn eu hardal. Gall hyn fod ar gyfer creu cynllun 
llifogydd, i gefnogi cais cynllunio neu i gael mwy o wybodaeth.  

 
Mae’r “Map Cyngor Datblygu” ar gyfer dibenion cynllunio defnydd tir. Dylai gael ei 
ddefnyddio law yn llaw â Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cymorth Technegol (TAN) 15) i 
gyfarwyddo datblygiadau newydd yn sensitif i beryglon llifogydd. Gyda’i gilydd maent yn 
ffurfio fframwaith rhagofal ar gyfer cynghori penderfyniadau cynllunio. 
 
  

http://gov.wales/topics/planning/policy/ppw/?lang=en
http://gov.wales/topics/planning/policy/tans/tan15/?lang=en
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Rhagor o opsiynau 
 
Mae rhagor o opsiynau eraill a deunydd i’w cael ar y wefan.  
 

Eicon Diben Disgrifiad Ble ar y 
dudalen? 

 Argraffu PDF 

Argraffu pdf A4 neu 
A3 i chi lawrlwytho. Er 
mwyn cael yr 
ansawdd gorau 
defnyddiwch 
1:5000, 1:10000 neu 
1:25000. 

   ac  

 

 

Adnabod / 
canfod data ar 
y map 

Cynnig ffordd arall o 
ddysgu am haenau 
gwahanol y map. 

   ac  

 

 
Dangos y 
panel Cartref 

Ail-ddangos y panel 
Cartref sy’n cynnwys 
y neges groeso. 

   ac  

 

 

Newid cefndir  
y map 

Newid y cefndir o fap i 
ddelwedd lloeren.  gwaelod y 

sgrin, ochr 
chwith  

 
Canfod eich 
safle presennol 

Defnyddio lleoliad 
eich cyfrifiadur i 
ganfod eich cyfeiriad 
presennol. 

Yn agos i 
 

 

Agosáu / 
Pellhau 

Cliciwch ar y + i 
agosáu, a’r – i 
bellhau. 

Yn agos i 
 

 

Newid thema Dewis rhwng themâu 
gwahanol y mapiau. 

Panel Haenau 
Map.  
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Oes modd i mi dderbyn copi o’r data? 
 
Mae nifer o’r haenau a geir o fewn y map yn Ddata Agored. Mae modd lawrlwytho’r cyfan 
am ddim o “Lle”, Porth Llywodraeth Cymru ar gyfer data GIS     
 
Byddwch chi neu eich sefydliad angen meddalwedd System Gwybodaeth Daearyddol 
(GIS) eich hunain er mwyn gallu defnyddio’r data.  
 
Os na byddwch yn gallu canfod yr haenau sydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni trwy 
glicio yma, neu trwy alw ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 065 3000 (Llun-Gwe, 9yb-
5yh). 

http://lle.wales.gov.uk/catalogue?Text=&C=7&Page=1&INSPIRE=False
http://naturalresources.wales/about-us/contact-us/?lang=en

	Cyflwyniad
	Dod o hyd i’r Mapiau Perygl Llifogydd ar ein gwefan
	Dod o hyd i leoliad neu gyfeiriad
	Sut i agor y Mapiau Perygl Llifogydd os nad ydynt yn cael eu harddangos yn barod.
	Sut i ddeall haenau gwahanol y map
	Dull 1- Clicio i ddysgu mwy
	Dull 2 – Defnyddio Allwedd y Map

	Golwg Sylfaenol, Golwg Fanwl a’r Map Cyngor Datblygu
	Rhagor o opsiynau
	Oes modd i mi dderbyn copi o’r data?

