


Gwelliannau i Argae Parc y Rhath
Gweminar Gymunedol
Dydd Mawrth 12 Hydref 2021, 6pm



Yr hyn byddwn yn ei drafod heddiw
• Hanes yr Argae

• Cynnal a Chadw'r Argae

• Addasu i’r Newid yn yr Hinsawdd

• Ystyried Opsiynau Cynnal a Chadw

• Amserlen

• Digwyddiadau Gwybodaeth Cymunedol



Argae Parc y Rhath - Hanes
• Wedi'i leoli yng nghanol Caerdydd yn un o barciau mwyaf poblogaidd y ddinas.

• Mae Llyn Parc y Rhath, fel y'i gelwir, yn gronfa ddŵr mewn gwirionedd – wedi'i 
fwydo gan ffrwd o’r enw Nant Fawr.

• Y promenâd wrth ymyl y goleudy yw'r argae ei hun.

• Mae'r Argae’n Adeilad Rhestredig Gradd II o Ddiddordeb Pensaernïol neu 
Hanesyddol.



Cynnal a Chadw Argae Parc y Rhath
• Cyngor Caerdydd sy'n gyfrifol am gynnal a chadw'r argae.

• Mae angen i'r Cyngor drefnu i beirianwyr cymwys gynnal archwiliadau rheolaidd 
o'r argae dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975.

• Ni fyddai'r gorlifan (y rhaeadr wrth ymyl y caffi) yn ddigon mawr i wrthsefyll 
llifogydd eithafol damcaniaethol ac felly mae angen gwaith cynnal a chadw 
ychwanegol.

• Mae cynnal a chadw Argae Parc y Rhath yn hanfodol er mwyn sicrhau ei fod yn 
effeithiol ar hyn o bryd ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.



Addasu i’r Newid yn yr Hinsawdd

• Bydd y newid yn yr hinsawdd yn cael effaith sylweddol ar lifogydd yng Nghymru.

• Mae stormydd mwy aml a mwy dwys yn debygol ac mae angen i'r Cyngor 
ddiogelu’r argae a’r seilwaith cysylltiedig ar gyfer y dyfodol.

• Byddwn yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i ystyried a allai'r gwaith ar yr 
argae leihau'r gwaith mae angen ei wneud i Gynllun Rheoli Perygl Llifogydd Nant 
Lleucu yn nes i lawr yr afon.



Ystyriaethau Allweddol ar gyfer Gwaith 
Cynnal a Chadw

• Safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SoBCN) 
• Llyn Parc y Rhath a Nant Lleucu 
• Prif Afon – Nant Lleucu 
• Cwrs Dŵr y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr – Nant Lleucu 

• Parciau a Gerddi Cofrestredig – Parc y Rhath 

• Ardal Gadwraeth – Ardal Gadwraeth Llyn a Gerddi Parc y Rhath 

• Adeiladau Rhestredig – Adeileddau Rhestredig Gradd II: 
• Argae Llyn y Rhath, Cofeb Scott, 3 pont droed i lawr yr afon o'r argae



Ystyried Opsiynau Cynnal a Chadw
• Bydd angen gwaith cynnal a chadw i ehangu’r gorlifan a diogelu arglawdd yr 

argae.

• Mae astudiaethau dylunio ar y gweill i bennu maint y gwaith i’r gorlifan.

• Bydd angen archwiliad tir cyn bo hir i fireinio'r opsiynau ar gyfer diogelu 
arglawdd yr argae.

• Bydd yr archwiliad tir yn cael effaith ar fynediad y cyhoedd i'r ardal o amgylch yr 
argae, gan gynnwys y llwybr cerdded ar draws yr argae a'r ardal chwarae 
gyfagos i blant. 



Ystyried Opsiynau Cynnal a Chadw



Gwaith Ymchwilio’r Tir
• Gwneir gwaith ymchwilio’r tir fis Tachwedd 2021.

• Bydd hyn yn golygu tyllau o feintiau a siapiau gwahanol yn cael eu cloddio yn yr
argae ac wrth ochr y gorlifan, fel y gellir astudio cyfansoddiad y tir.

• Caiff rhai tyllau eu cloddio â llaw ac eraill gan beiriannau arbenigol.

• Caiff y deunydd a gloddir allan ei ddadansoddi mewn labordy a chaiff y 
canlyniadau eu defnyddio i ddatblygu’r cynllun.

• Caiff y tyllau eu llenwi eto, a gwneir yr arwyneb i edrych fel y mae nawr.



Cau’r parc



Provisional Timeline

Meh 21 –
Tach 21

Arolygon a 
chynllun

amlinellol

Awst 21 –
Tach 21

Ymgysylltu â’r
Gymuned a 

Rhanddeiliaid

Tach 21

Ymchwilio’r
Tir

Yr hydref 21 – Y 
gwanwyn 22

Cynllun Manwl

Y gwanwyn 22 –
Yr haf 22

Ymgysylltu â’r
gymuned a 

rhanddeiliaid
ymhellach

Yr haf 22 – Yr
hydref 22

Penderfyniad
Cynllunio

Yr hydref 22– Y 
gwanwyn 24

Adeiladu



Digwyddiadau Gwybodaeth Cymunedol

Digwyddiadau galw heibio ym Mharc y Rhath –

• Dydd Sadwrn 23 Hydref 2021 9:00am-2:00pm 

• Dydd Mawrth 26 Hydref 9.30am-3.30pm 

Wedi’u lleoli mewn carafan arddangosfeydd ar y promenâd ger y gorlifan a chwt y 

ceidwaid.



Hyrwyddo'r Prosiect
• Dosbarthwyd cylchlythyr i

– 4831 o aelwydydd
– 59 o fusnesau
– Nodwyd rhanddeiliaid

• Datganiad i’r wasg

• Ymgyrch ar y cyfryngau 
cymdeithasol

• Posteri yn y parc

Ardal Ymgynghori Graidd



Cyswllt

E-bost: roathparkdam@grasshopper-comms.co.uk

Ffôn: 02920 130061

Gwefan: www.outdoorcardiff.com/roathparkdam
www.caerdyddawyragored.com/argaeparcyrhath

mailto:roathparkdam@grasshopper-comms.co.uk
http://www.outdoorcardiff.com/roathparkdam
http://www.caerdyddawyragored.com/argaeparcyrhath


Cwestiynau?
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