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1 Cyflwyniad   
  

Darperir y canllawiau hyn fel gwybodaeth atodol i Ganllawiau Llywodraeth Cymru ar 

Achosion Busnes ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (FCERM), a 

gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2019.  Maent yn ategu'r  

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 

(2020), a dylid eu defnyddio i ystyried effaith newid yn yr hinsawdd wrth ddatblygu 

unrhyw brosiectau neu strategaethau rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol 

(FCERM).  

 

Mae'r ddogfen n disodli fersiwn 2017 o 'Ymaddasu i Newid yn yr Hinsawdd: 

Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Rheoli Peryglon Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng 

Nghymru’.  

 

Mae’r amcanestyniadau ar gyfer y cynnydd yn lefel y môr wedi cael eu diweddaru i 

adlewyrchu'r amcanestyniadau diwygiedig a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018 gan 

Amcanestyniadau Hinsawdd y DU (UKCP18). Mae rhagor o wybodaeth am sut y 

datblygwyd yr amcanestyniadau ar wefan UKCP18.  

 

Mae’r lwfansau ar gyfer y cynnydd yn lefel y môr wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu'r 

lwfans canolog uwch (y 70ain ganradd) a'r lwfans pen uchaf (y 95ain ganradd) o Lwybr 

Canolbwyntio Cynrychiadol (RCP) 8.5, sy'n dangos cynnydd yn nhymheredd cymedrig 

arwyneb y ddaear yn fyd-eang o tua 4.30 C erbyn 2100.  

  

Ni fu unrhyw newid yn y canllawiau ar gyfer llifau afonydd brig, glawiad eithafol na 

data ymchwydd stormydd, sy'n seiliedig ar asesiad o ddata UKCP09 a gynhaliwyd gan 

Asiantaeth yr Amgylchedd rhwng 2013 a 2015. Ni fu unrhyw newid chwaith i 

amcanestyniadau hinsawdd tonnau. Bydd y lwfansau hyn yn cael eu diweddaru yn 

dilyn dadansoddiad o effeithiau amcanestyniadau hinsawdd diwygiedig gan UKCP18.  

 

O ystyried oes hir a chost uchel yr amgylchedd adeiledig a llawer o fesurau 

FCERM, mae'n hanfodol bod cynlluniau a phrosiectau buddsoddi yn ystyried, 

mewn ffordd briodol, y risgiau newidiol dros y ganrif nesaf.  Mae hyn yn cynnwys 

ymaddasu i hinsawdd sy'n newid lle bo hynny'n briodol.   

   

Mae dau ddull y gellir eu defnyddio i reoli newid yn yr hinsawdd:  

• Y Dull Ymaddasu a Reolir – lle mae arfarniadau’n ystyried y mesurau rheoli 

llifogydd nad oes eu hangen o reidrwydd ar hyn o bryd, ond gall fod eu 

hangen yn y dyfodol 

• Y Dull Rhagofalus – lle mae mesurau’n cael eu cynllunio i ystyried yn llawn 

amcanestyniadau newid hinsawdd. 

     

Mae canllawiau ar sut i ddefnyddio’r dulliau hyn yng nghanllawiau Llywodraeth 

Cymru ar Achosion Busnes ar gyfer FCERM (2019).  

  

Noder: Mae’r lwfansau ar gyfer newid yn yr hinsawdd a gyflwynir yn y canllawiau 

hyn yn cyd-fynd â'r rhai a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i'w defnyddio mewn 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/flood-and-coastal-erosion-risk-management-fcerm-business-case-guidance_0.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-06/flood-and-coastal-erosion-risk-management-fcerm-business-case-guidance_0.pdf
https://llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-gyfer-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-yng-nghymru
https://llyw.cymru/strategaeth-genedlaethol-ar-gyfer-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-yng-nghymru
https://www.metoffice.gov.uk/research/approach/collaboration/ukcp/index
https://www.metoffice.gov.uk/research/approach/collaboration/ukcp/index
https://www.metoffice.gov.uk/research/approach/collaboration/ukcp/marine-projections
https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/research/ukcp/ukcp18-guidance---representative-concentration-pathways.pdf
https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/research/ukcp/ukcp18-guidance---representative-concentration-pathways.pdf
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Asesiadau o Ganlyniadau Llifogydd i ategu ceisiadau cynllunio ac i arwain 

dyraniadau ar gyfer cynlluniau datblygu1 

  

  

1.1 Cynlluniau sy'n ceisio Cyllid Grant ar gyfer Rheoli Perygl 

Llifogydd ac Erydu Arfordirol  
  

Diben y canllawiau hyn yw sicrhau y gellir gwneud achosion busnes economaidd 

hyfyw, sy’n ystyried yr ansicrwydd sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd mewn 

modd cyson, i ategu penderfyniadau Llywodraeth Cymru ynghylch buddsoddi. 

Bydd hyn yn sicrhau bod penderfyniadau ynghylch buddsoddi yn gynaliadwy ac yn 

cyd-fynd â dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.   

  

Mae'r cyngor hwn yn benodol ar gyfer prosiectau neu strategaethau sy'n ceisio  

Cyllid Grant FCERM gan Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, efallai y bydd y 

wybodaeth hon yn ddefnyddiol i Awdurdodau Rheoli Risg yng Nghymru hefyd wrth 

iddynt ddatblygu cynlluniau a gwneud penderfyniadau ynghylch buddsoddi mewn 

FCERM, hyd yn oed os na fwriedir gwneud cais am gyllid gan y llywodraeth 

ganolog.     

  

Mae’n bosibl y bydd Awdurdod Rheoli Risg yn dewis argymell penderfyniad ynghylch 

buddsoddi nad yw'n seiliedig ar y lwfansau ar gyfer newid yn yr hinsawdd a gyflwynir 

yn y canllawiau hyn. Fodd bynnag, pan geisir cyfraniad Cyllid Grant ar gyfer FCERM, 

rhaid i'r achos busnes ategol dros fuddsoddi ddatblygu o leiaf un opsiwn yn seiliedig ar 

y lwfansau ar gyfer newid yn yr hinsawdd a argymhellir. Mae angen gwneud hyn er 

mwyn dangos goblygiadau defnyddio lwfansau newid yn yr hinsawdd amgen a allai 

ddylanwadu ar ganlyniad y cais. Mae dull o'r fath hefyd yn sicrhau y gellir cymharu a 

chyfleu goblygiadau dulliau amgen ar gyfer asesu a rheoli risg yn fwy cyson.   

  

Argymhellir bod  Awdurdodau Rheoli Risg sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch 

buddsoddi mewn FCERM nad ydynt yn denu arian grant hefyd yn dilyn y dull hwn.   

  

    

2 Trefniadau trosiannol   
  

Dylid rhoi'r cyngor hwn ar gyfer pob achos busnes newydd o 1 Ebrill 2021.   

  

Ar gyfer achosion busnes sydd eisoes yn cael eu datblygu, mae Tabl 1 isod yn esbonio 

sut a phryd y dylid defnyddio’r lwfansau diwygiedig a roddir yn y canllawiau hyn. Mae 

angen gwneud hyn er mwyn sicrhau nad yw’r ffigurau diwygiedig yn arwain at 

benderfyniadau gwahanol.    

  

Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau ynghylch defnyddio’r canllawiau hyn yn ystod y 

cyfnod trosiannol at Gangen Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordirol Llywodraeth 

Cymru.  

 

 
1 https://llyw.cymru/lwfansau-newid-hinsawdd-ac-asesiadau-o-ganlyniadau-llifogydd-cl-03-16  

mailto:FloodCoastalRisk@gov.wales
mailto:FloodCoastalRisk@gov.wales
https://llyw.cymru/lwfansau-newid-hinsawdd-ac-asesiadau-o-ganlyniadau-llifogydd-cl-03-16
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Cam Datblygu'r Cynllun  

Rhagdybiaeth  Cam Gweithredu  

Y Model Pum Achos Arweiniad Arfarnu 

Blaenorol 

• Achos Busnes  

newydd 

• Achos Amlinellol 

Strategol/Achos 

Busnes 

Amlinellol yn 

cael eu datblygu 

 Adroddiad Arfarnu 

Prosiect newydd 

 

 Adroddiad Arfarnu 

Prosiect yn cael ei 

ddatblygu 

Nid yw gwaith 

Modelu 

Hydrolig/Arfarnu 

Economaidd wedi 

dechrau eto.  

Arfarnu’r cynllun 

gan ddefnyddio'r 

lwfansau diwygiedig 

yn y canllawiau hyn.  

 Achos Busnes 

Amlinellol wedi’i 

gwblhau  
 Dyluniad Manwlyn 

cael ei ddatblygu   

 Adroddiad Arfarnu 

Prosiect wedi’i 

gwblhau 

 Dyluniad Manwl yn 

cael ei ddatblygu  

Cwblhawyd yr 

Arfarniad 

Economaidd yn yr 

Achos Busnes 

Amlinellol gan 

ddefnyddio’r 

lwfansau ar gyfer 

newid yn yr 

hinsawdd o 

ganllawiau 2017.  

Asesu'r opsiwn a 

ffefrir yn erbyn y 

lwfansau diwygiedig 

yn y canllawiau hyn er 

mwyn sicrhau na 

fyddai’r canlyniadau'n 

arwain at 

benderfyniadau 

sylweddol wahanol yn 

ystod y cam Dylunio 

Manwl. Cynnal y 

Dylunio Manwl gan 

ddefnyddio’r lwfansau 

diwygiedig os nad yw'r 

gwaith wedi mynd yn 

rhy bell i ganiatáu hyn.  

 Dyluniad Manwl 

wedi’i gwblhau  
 Cynllun yn barod am 

y cam adeiladu  

 Dyluniad Manwl  

wedi’i gwblhau  

 Cynllun yn barod  

am y cam adeiladu  

Dyluniad Manwl 

wedi'i gwblhau gan 

ddefnyddio’r 

lwfansau o 

ganllawiau 2017.  

Ystyried goblygiadau 
defnyddio'r lwfansau 
diwygiedig o fewn y 
canllawiau hyn ac 
adrodd am unrhyw 
ganfyddiadau 
arwyddocaol i'r 
awdurdod ariannu 
perthnasol.   
  

 Cynlluniau a 

strategaethau 

cymeradwy 

presennol  

 Cynlluniau a 

strategaethau 

cymeradwy 

presennol  

Mae Cynlluniau neu 

Strategaethau yn 

destun proses 

adolygu barhaus.  

Yn ystod yr adolygiad 

nesaf, arfarnu’r cynllun 

neu’r strategaeth gan 

ddefnyddio'r lwfansau 

diwygiedig yn y 

canllawiau hyn.   

Tabl 1 – Y lwfansau diwygiedig ar gyfer newid yn yr hinsawdd yn cael eu defnyddio ym 

mhob cam o'r  Model Pum Achos  

* FCDPAG – Canllawiau Arfarnu Prosiectau Amddiffyn Rhag Llifogydd ac 

Amddiffyn yr Arfordir – 2001  

* FCERM-AG – Canllawiau Arfarnu Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 2010  
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3 Darparu lwfansau ar gyfer newid 

yn yr hinsawdd   
  

Nod y canllawiau hyn yw llywio'r gwaith o lunio cynlluniau rheoli perygl llifogydd ac 

erydu arfordirol – a ddylai ystyried effeithiau credadwy a rhesymol ar newid yn yr 

hinsawdd – a sicrhau cydnerthedd y cynlluniau hynny. Argymhellir bod 

cynaliadwyedd a chydnerthedd hirdymor opsiynau rheoli perygl llifogydd yn cael 

eu hasesu yn erbyn y lwfansau perthnasol ar gyfer newid yn yr hinsawdd drwy 

gydol oes y penderfyniad.   

  

Mae’r lwfansau ar gyfer newid yn yr hinsawdd a argymhellir ar gyfer llifau llifogydd 

afonol, glawiad eithafol a hinsawdd tonnau yn Atodiad 1.   Rhoddir hefyd 

amcangyfrifon o gynnydd yn lefel y môr yn y dyfodol yn seiliedig ar 

amcanestyniadau UKCP18.  

  

3.1 Dyluniad y Cynllun   
  

Dylid llunio cynlluniau FCERM yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar 

Achosion Busnes ar gyfer FCERM (2019). Mae hwn yn nodi bod angen ystyried 

effeithiau newid yn yr hinsawdd yn yr asesiad economaidd i ategu arfarniad o'r 

cynllun.  

 

Ar gyfer llifau llifogydd afonol, glawiad eithafol ac ymchwydd stormydd, mae'r 

canllawiau hyn yn rhoi’r lwfansau canolog (y 50fed ganradd) a’r lwfansau uchaf (y 

90ain ganradd) ar gyfer newid yn yr hinsawdd, yn seiliedig ar asesu data UKCP09. 

Ar gyfer hinsawdd tonnau, rhoddir ystodau sensitifrwydd rhagofalus ar gyfer 

cyflymder gwynt ar y môr ac uchder tonnau hyd at 2120.  Mae'r lwfansau hyn yn 

rhoi'r gynrychiolaeth genedlaethol bresennol o sut mae newid yn yr hinsawdd yn 

debygol o ddylanwadu ar berygl llifogydd o'r ffynonellau hyn.   

  

Argymhellir bod cynlluniau rheoli risg sydd wedi'u cynllunio i liniaru risg o afonydd 

yn cael eu hasesu yn erbyn y lwfans canolog a gyflwynir yn Nhabl 2 (Atodiad 1). 

  

Cyflwynir lwfansau diwygiedig ar gyfer y cynnydd yn lefel y môr yn seiliedig ar  

amcanestyniadau newid yn yr Hinsawdd UKCP18 fel data rhanbarthol, lle mae effaith 

newid yn yr hinsawdd yn dibynnu ar leoliad. Mae'r canllawiau hyn wedi cael eu 

diweddaru i ddangos y cynnydd a ragwelir yn lefel y môr ar gyfer ardal weinyddol pob 

awdurdod lleol1.  Mae lwfansau rhanbarthol yn disodli'r lwfans sengl i Gymru a roddid 

yn flaenorol, a dylid defnyddio’r rhain wrth baratoi cynlluniau FCERM.  

 

Mae Tabl 4 (Atodiad 1) yn rhoi’r cynnydd dangosol yn lefel y môr o amgylch 

arfordir Cymru erbyn 2100 a 2120.  Mae'r lwfansau hyn yn seiliedig ar UKCP18, 

RCP8.5, y 70ain a’r 95ain ganradd. Mae'r lwfansau a gyflwynir yn rhoi amcangyfrif o 

gynnydd yn lefel y môr yn y dyfodol ar gyfer ardal weinyddol yr awdurdod lleol 

 
1Yn seiliedig ar set ddata Swyddfa Dywydd y DU: Assessment of climate change up to 2100 

https://www.metoffice.gov.uk/research/approach/collaboration/ukcp/index
https://lle.gov.wales/catalogue/item/LocalAuthorities/?lang=cy
https://lle.gov.wales/catalogue/item/LocalAuthorities/?lang=cy
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perthnasol. Mae lwfansau ar gyfer lleoliadau penodol, amcanestyniadau ar gyfer 

gwahanol senarios amser ac amcanestyniadau y tu hwnt i 2100 ar gael drwy 

ryngwyneb defnyddwyr Amcanestyniadau Hinsawdd y DU (y Swyddfa Dywydd). 

Dylid asesu cynlluniau rheoli erydu arfordirol gan ddefnyddio’r lwfans canolog 

uwch ar gyfer newid hinsawdd, RCP.8.5, yr 70ain ganradd.  

Prosiectau set ddata UKCP18 hyd at 2100. I gyfrifo cyfnodau hyd at 2125, 
defnyddiwch y cynnydd cynyddrannol cyfartalog o bum mlynedd olaf y set ddata (2094 
i 2099) o RCP8.5. Os hoffech gynnal asesiad ychwanegol ar gyfer oes y cynllun ar ôl 
2125, dylid defnyddio'r set ddata amcanestyniadau ar gyfer cynnydd yn lefel y môr 
erbyn 2300 o UKCP18 (hyd at 2300) ar gyfer RCP 8.5.   
 

3.2 Profion Sensitifrwydd  
  

Mae Llywodraeth Cymru yn argymell bod yr ansicrwydd ynghylch yr hinsawdd yn 

cael ei ystyried yn llawn wrth gynllunio a dylunio cynlluniau FCERM. Bydd profion 

sensitifrwydd priodol yn erbyn effeithiau posibl newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol 

yn helpu Awdurdodau Rheoli Risg i bennu a chynllunio mesurau lliniaru priodol o 

fewn dyluniad y cynllun (e.e. drwy strategaeth ar gyfer ymaddasu a reolir) – gan 

annog defnyddio ymaddasu a reolir.   

  

Ar gyfer cynlluniau rheoli risg llifogydd afonol, dylid cynnal profion sensitifrwydd yn 

erbyn y lwfans uchaf y (90ain ganradd) a gyflwynir yn Nhabl 2 (Atodiad 1) i ystyried 

sensitifrwydd tymor hwy i effeithiau newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol.  

  

Ar gyfer cynlluniau rheoli risg llifogydd arfordirol, dylid cynnal profion sensitifrwydd yn 

erbyn 95ain ganradd RCP8.5 (amcanestyniadau cynnydd yn lefel y môr). Gellir cael 

hon naill ai o Dabl 4 (Atodiad 1) neu drwy ryngwyneb defnyddwyr Amcanestyniadau 

Hinsawdd y DU (y Swyddfa Dywydd.    

 

Mae Atodiad 2 o'r canllawiau hyn yn rhoi enghreifftiau o gynigion rheoli perygl 

llifogydd afonydd ac arfordirol i arwain Awdurdodau Rheoli Risg drwy'r broses o 

ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd. Dylai hyn helpu Awdurdodau Rheoli Risg 

i fanteisio i’r eithaf ar y wybodaeth yn Atodiad 1.   

 

Senario Uchel ++ 
Ar hyn o bryd nid yw’n ofynnol cynnal profion sensitifrwydd yn erbyn y senario 

Uchel ++ ar gyfer cynlluniau rheoli risg afonol yng Nghymru, ac nid oes angen 

profion sensitifrwydd ychwanegol fel arfer ar gyfer cynnydd yn lefel y môr.  

 

Rhagwelir mai dim ond lle y gallai canlyniadau llifogydd neu erydu fod yn eithafol y 

byddai angen ystyried y senario Uchel ++ mewn asesiadau at ddibenion 

sensitifrwydd sy'n cynnwys y cyfnod hyd at 2120.  Gellir cael rhagor o wybodaeth 

am  Senario Uchel ++ gan y Swyddfa Dywydd.   

 

https://ukclimateprojections-ui.metoffice.gov.uk/products
https://ukclimateprojections-ui.metoffice.gov.uk/products
https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2015/10/Met-Office-for-the-ASC-Developing-H-climate-change-scenarios-for-heatwaves-droughts-floods-windstorms-and-cold-snaps3.pdf
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4 Cyfyngiadau a Rheoli Eithriadau   
  

Mae’r lwfansau ar gyfer newid yn yr hinsawdd a roddir yn y canllawiau hyn wedi 

deillio o ymchwil ar lefel genedlaethol.  Efallai y bydd achosion lle mae tystiolaeth 

leol yn cefnogi defnyddio ffactorau newid lleol eraill.  Er enghraifft, gall effaith newid 

yn yr hinsawdd ar lifau afonydd brig amrywio o fewn ardal basn afon. Yn achosion 

o'r fath, gall y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ddefnyddio ffactorau newid amgen 

lle mae gwyddoniaeth gadarn yn cefnogi hyn.  Pan geisir cyllid grant cenedlaethol, 

bydd angen i Lywodraeth Cymru fod yn fodlon bod y wyddoniaeth wir yn ddigon 

cadarn i gefnogi eithriad o'r fath.   

   

Yr Awdurdod Rheoli Risg a fydd yn gyfrifol am ystyried y dystiolaeth leol fwyaf 

priodol a chyfiawnhau eithriadau fesul achos.  Dylai'r sail resymegol dros 

ddefnyddio data arall a'r goblygiadau cysylltiedig fod yn dryloyw, a dylent gael eu 

cofnodi yn y cynllun neu'r dogfennau sy’n cysylltiedig â’r penderfyniad buddsoddi.     
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Atodiad 1   

Lwfansau ar gyfer Newid yn yr 

Hinsawdd  
  

1.  Newidiadau i lifau llifogydd afonol fesul ardal basn afon   
Mae'r wybodaeth a roddir yn Nhabl 2 yn deillio o debygolrwydd o newid i lifau 

afonydd o un mewn 50 (2%) mewn unrhyw un flwyddyn ar gyfer pob ardal basn 

afon yng Nghymru.  O ran allosod yr amcanestyniadau hyn i ddigwyddiadau 

eraill, awgrymodd yr ymchwil fod y lwfansau rhanbarthol yn debygol o barhau i 

fod yn gymharol gyson â chyfnodau dychwelyd cynyddol.     

  

Mae’r lwfansau ar gyfer newid yn yr hinsawdd a roddir yn cyfateb i'r amcangyfrif 

canolog o newid yn yr ymchwil.  Mae'r amcanestyniadau yn newidiadau 

canrannol i linell sylfaen 1961–1990.  

  

   Cyfanswm y newid 

posibl a ragwelir ar 

gyfer y 2020au 

(2015 i 2039)  

Cyfanswm y newid 

posibl a ragwelir ar 

gyfer y 2050au 

(2040 i 2069)  

Cyfanswm y newid 

posibl a ragwelir ar 

gyfer y 2080au 

(2070 i 2115)  

Hafren        

Uchaf (90ain)   25%  40%  70%  

Canolog (50fed)   10%  20%  25%  

Gorllewin Cymru               

Uchaf (90ain)   25%  40%  75%  

Canolog(50fed)   15%  25%  30%  

Dyfrdwy           

Uchaf (90fed)   20%  30%  45%  

Canolog (50fed)   10%  15%  20%  

Tabl 2: Newidiadau i lifau llifogydd afonol fesul ardal basn afon (defnyddiwch linell sylfaen 

1961–90)  

 Mae'r enghraifft a roddir yn Ffigur 1 yn dangos sut y gellir plotio'r amcanestyniadau 

ar gyfer newidiadau yn llif afon a'u defnyddio mewn asesiadau arferol.  

  

https://mapdata.llyw.cymru/layers/inspire-nrw:NRW_WFD_RIVER_BASIN_DISTRICTS_C2
https://mapdata.llyw.cymru/layers/inspire-nrw:NRW_WFD_RIVER_BASIN_DISTRICTS_C2
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Ffigur 1 – Newidiadau mewn llifau afonydd ar gyfer ardal basn afon Dyfrdwy a'r defnydd 

ohonynt mewn asesiadau  

  

2.   Newid i lawiad eithafol   
Mae cynnydd mewn dwysedd glawiad oherwydd newid yn yr hinsawdd yn 

debygol o effeithio ar lefelau afonydd, yn enwedig o fewn dalgylchoedd llai (llai 

na 5km2) ac ar systemau draenio tir a systemau draenio trefol.  

 

Mae cryn ansicrwydd o hyd ynghylch maint y newidiadau yn lleol.   
Fel arfer, at ddibenion rheoli llifogydd, y pryder yw lifogydd sy’n digwydd yn llai aml 
(ond yn cael effaith fwy) fel y rhai sydd â thebygolrwydd o un bob 20 mlynedd neu 
lai.   
  

Dylid defnyddio'r lwfansau a gyflwynir yn Nhabl 3 i asesu a dylunio prosiectau, 

cynlluniau a strategaethau FCERM mewn: 

 

• dalgylchoedd bach – llai na 5km2  

• lleoliadau trefol sy'n debygol o fod â llawer o arwynebau anhydraidd  

  

Yn berthnasol 

ledled Cymru   
Cyfanswm y newid 

posibl a ragwelir  
ar gyfer y 2020au 

(2015–2039)  

Cyfanswm y newid 
posibl a ragwelir  
ar gyfer y 2050au 
(2040–2069)  
   

Cyfanswm y newid 

posibl a ragwelir  
ar gyfer y 2080au 

(2070–2115)  

Amcangyfrif uchaf   10%  20%   40%  

Amcangyfrif 

canolog   
5%  10%   20%  

Tabl 3 – Newid i ddwysedd glawiad eithafol o'i gymharu â llinell sylfaen 1961–90  

Dylid asesu'r lwfansau canolog ac uchaf i ddeall ystod yr effeithiau. Dylid o leiaf 

asesu cynigion yn erbyn y lwfans canolog i lywio lefelau dylunio.  Yn yr un modd 

â llifau llifogydd afonol, argymhellir bod newidiadau'r 2080au yn cael eu 

defnyddio wrth ystyried unrhyw amser y tu hwnt i 2115.  Dylid defnyddio'r 

ystodau hyn mewn asesiadau mewn ffordd debyg i'r enghraifft (Ffigur 1 ) sy’n 

amlinellu llifau afonydd.   
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Ar gyfer dalgylchoedd afon dros 5km2, dylid defnyddio'r ystodau llif brig yn 

Nhabl 2.     

   

3.  Newid i lefelau cymedrig cymharol y môr   
Mae amcanestyniadau dangosol ar gyfer y cynnydd yn lefel y môr yn seiliedig ar 

amcanestyniadau hinsawdd UKCP18 yn cael eu cyflwyno yn Nhabl 4.  Rhoddir 

y rhain ar gyfer ardal pob awdurdod lleol hyd at 2100 a 2120 gan ddefnyddio 

RCP8.5, y 70ain a’r 95ain ganradd.  Gellir cael lwfansau sy'n benodol i leoliad, 

amcanestyniadau ar gyfer cyfnodau gwahanol ac amcanestyniadau y tu hwnt i 

2100 drwy ryngwyneb defnyddwyr Amcanestyniadau Hinsawdd y DU (y 

Swyddfa Dywydd).  

 

Prosiectau set ddata UKCP18 i 2100. Er mwyn cyfrifo cyfnodau y tu hwnt i 2100, 

dylid defnyddio'r cynnydd cynyddrannol cyfartalog o bum mlynedd olaf y set 

ddata ar gyfer lleoliad y safle (2094–2099) o RCP8.5, a’i luosi â’r nifer 

perthnasol o flynyddoedd ar ôl 2100.  

 

Cyfrifwyd y ffigurau a gyflwynir yn Nhabl 4 ar gyfer 2120 gan ddefnyddio'r 

cynnydd cynyddrannol cyfartalog ar gyfer ardal weinyddol pob awdurdod lleol 

a'u lluosi ag 20.  

 

Dylai Awdurdodau Rheoli Risg ddefnyddio'r lwfansau perthnasol wrth arfarnu 

cynlluniau i helpu i lywio eu penderfyniadau ynghylch buddsoddi.     

 
Ardal Awdurdod 
Lleol 

Lwfans 
(canradd) 

Cynnydd i lefel 
gymedrig y môr (mewn 
metrau) erbyn 2100 
*Llinell sylfaen UKCP18 
1981–2000 

Cynnydd i lefel 
gymedrig y môr (mewn 
metrau) erbyn 2120 
*Llinell sylfaen UKCP18 
1981–2000 

Sir y Fflint 
 

70ain 0.76 0.99 

95ain  1.03 1.33 

Sir Ddinbych 
 

70ain 0.75 0.98 

95ain  0.95 1.29 

Conwy 
 

70ain 0.75 0.98 

95ain  1.01 1.35 

Ynys Môn 
 

70ain 0.74 0.97 

95ain  1.01 1.34 

Gwynedd 
 

70ain 0.76 1.00 

95ain  1.03 1.37 

Powys 70ain 0.79 1.03 

95ain  1.06 1.41 

Ceredigion 
 

70ain 0.80 1.04 

95ain  1.07 1.42 

Sir Benfro 
 

70ain 0.83 1.08 

95ain  1.10 1.46 

Sir Gaerfyrddin 
 

70ain 0.83 1.08 

95ain  1.09 1.45 

Abertawe 
 

70ain 0.84 1.09 

95ain  1.11 1.47 

   

https://ukclimateprojections-ui.metoffice.gov.uk/ui/home
https://ukclimateprojections-ui.metoffice.gov.uk/ui/home
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Castell-nedd Port 
Talbot 

70ain 0.84 1.09 

95ain  1.11 1.47 

Pen-y-bont ar Ogwr 
 

70ain 0.84 1.09 

95ain  1.11 1.47 

Bro Morgannwg 
 

70ain 0.85 1.11 

95ain  1.11 1.47 

Caerdydd 
 

70ain 0.85 1.11 

95ain  1.11 1.47 

Casnewydd   70ain 0.85 1.11 

95ain  1.11 1.47 

Sir Fynwy  70ain 0.85 1.11 

95ain  1.11 1.47 

Tabl 4 – Amcangyfrif o’r cynnydd yn lefel gymedrig y môr (mewn metrau) a ddisgwylir ar 

gyfer ardaloedd awdurdodau lleol perthnasol erbyn 2100 a 2120. Seilir lwfansau ar 70ain a 

95ain ganradd RCP8.5.  

 

   

4.  Ymchwydd storm   
Nid yw modelu UKCP18 wedi canfod unrhyw dystiolaeth i awgrymu y bydd 

newidiadau sylweddol mewn ymchwydd stormydd yn y dyfodol.  

  

Nid yw'n ofynnol ar hyn o bryd i gynnwys lwfans ar gyfer cynnydd mewn 

ymchwydd stormydd wrth amcangyfrif lefelau llifogydd ar gyfer dyluniadau yn y 

dyfodol.      

  

  

5.  Hinsawdd tonnau   
Ni fu unrhyw newidiadau i amcanestyniadau hinsawdd tonnau yn UKCP18. Mae 

llawer o ansicrwydd o hyd ynghylch hinsawdd tonnau, yn enwedig mewn 

perthynas â gwerthoedd amcanestynedig eithafol.    

  

Oherwydd ansicrwydd sylweddol ynghylch llwybr stormydd yn y dyfodol ledled y 

DU ac amcanestyniadau ar gyfer hinsawdd tonnau, cynghorir Awdurdodau 

Rheoli Risg i ddefnyddio dadansoddiad sensitifrwydd i ddeall yr effaith ar berygl 

llifogydd a newid arfordirol. Cyflwynir yr ystodau sensitifrwydd rhagofalus 

cenedlaethol a argymhellir ar gyfer cyflymder gwynt ar y môr ac uchder tonnau 

hyd at 2120 yn Nhabl 5.  Dylid defnyddio'r lwfansau ar gyfer 2085–2120 ar gyfer 

cynlluniau y tu hwnt i 2120.  

 

Paramedr  1990–2025  2025–2055  2055–2085  2085–2120  

Lwfans cyflymder 

gwynt ar y môr  
+5%   +10%   

Lwfans uchder 

tonnau eithafol  
+5%   +10%   

Tabl 5 – Ystodau sensitifrwydd rhagofalus cenedlaethol a argymhellir ar gyfer cyflymder 

gwynt ar y môr ac uchder tonnau.  
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Atodiad 2    

Enghreifftiau wedi'u Cyfrifo   
  

Mae'r atodiad hwn yn rhoi enghreifftiau wedi'u cyfrifo ar gyfer defnyddio 
amcanestyniadau newid yn yr hinsawdd ym maes Rheoli Perygl Llifogydd ac 

Erydu Arfordirol   

   

Mae'r wybodaeth feintiol a roddir yn Atodiad 1 yn nodi'r lwfansau newid yn yr 

hinsawdd i'w defnyddio wrth asesu perygl llifogydd neu erydu arfordirol yn y 

dyfodol, a’r ansicrwydd sy'n deillio o newid yn yr hinsawdd.  Rhoddir yr 

enghreifftiau afonol ac arfordirol canlynol i ategu Atodiad 1 a'r egwyddorion 

ehangach a nodir yn y canllawiau.  

   

1.  Enghraifft Afonol  
Mae'r enghraifft isod yn rhoi canllawiau ar sut i ddefnyddio'r lwfansau ar gyfer 

newid yn yr hinsawdd a nodir yn Atodiad 1 ar gyfer cynllun lliniaru llifogydd 

arfaethedig yn Ardal Basn Afon Gorllewin Cymru.    

  

1. Cyfrifwch yr hydroleg llifogydd sy'n benodol i'r safle gan ddilyn y dulliau 

diweddaraf.  
  

2. Cymhwyswch y codiadau priodol yn seiliedig ar y cyfnodau sydd o dan 

sylw.    

  

3. Profwch y rhain yn erbyn y cynnydd uchaf i ddeall effeithiau posibl yn y 

dyfodol a sensitifrwydd y cynllun i gyflymu'r newid yn yr hinsawdd.  

  

4. Defnyddiwch y dull model hydrolig a ddewiswyd i gyfrifo llifogydd, 

dyfnderoedd ac ati.  
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Cynllun arfaethedig wedi'i leoli yn Ardal Basn Afon Gorllewin Cymru 

(Tebygolrwydd Gormodiant Blynyddol o 1%) 

Cyfnodau Addasol  

a Reolir Posibl  

  

Cynnydd a 
ddewiswyd ar 
gyfer pob  

Tebygolrwydd 

Gormodiant 

Blynyddol 

Llif y Dyluniad 

(metr ciwbig yr 

eiliad) 

Profion 

Sensitifrwydd 

neu Liniaru 

ar gyfer y 

terfyn uchaf  

Llif y 

Dyluniad 

(metr 

ciwbig yr 

eiliad) 

Blwyddyn 

yr 

Astudiaeth    

2017  0%  185  0%  185 

+ 20 

mlynedd  

2037  +15%  213  +25%  231 

+ 50 

mlynedd  

2067  +25%  231 +40%  259 

+ 75 

mlynedd  

2092  +30%  241 +75%  324 

+ 100 

mlynedd  

2117  +30%  241 +75%  324 

Tabl 6 – Enghraifft o Gyfrifo Cynnydd Afonol Cronnus.  

    

  

2.  Enghraifft Arfordirol  
Mae'r enghraifft isod yn rhoi canllawiau ar sut i gymhwyso'r lwfansau ar gyfer 

newid yn yr hinsawdd a nodir yn Atodiad 1 i lefel dyluniad arfordirol ar gyfer 

cynllun lliniaru llifogydd arfaethedig.   

  

1. Pennwch y cyfnod dychwelyd / safon yr amddiffyn ar gyfer yr amddiffynfa 

e.e. 1:200 mlynedd.  

 

2. Cyfrifwch amcangyfrif priodol ar gyfer lefel y llanw ar gyfer y lleoliad sy'n 
cael ei asesu o set ddata terfynau llifogydd arfordirol e.e. T200 ar gyfer y 
Mwmbwls = 6.34 metr Uwchlaw’r Datwm Ordnans.  
 
Noder: Er bod lefelau eithafol y môr o set ddata terfynau llifogydd arfordirol yn 
cael eu dyfynnu i ddau le degol, dim ond i un lle degol y cânt eu hystyried yn 
gywir. Felly, dylai ymarferwyr dalgrynnu’r gwerth terfynol ar gyfer lefel eithafol y 
môr i un lle degol 
 
3. Pennwch gyfnod ar gyfer newid yn yr hinsawdd (h.y. oes amddiffynfa), 
e.e. oes amddiffynfa rhwng 2020 a 2100 o 80 mlynedd.  
 
4. Pennwch werthoedd perthnasol ar gyfer cynnydd yn lefel y môr o Dabl 4, neu 
tynnwch gwerthoedd sy'n benodol i’r safle’n uniongyrchol o ryngwyneb defnyddwyr 
UKCP18 (gan ddefnyddio RCP 8.5). Argymhellir defnyddio: 
 

https://data.gov.uk/dataset/73834283-7dc4-488a-9583-a920072d9a9d/coastal-design-sea-levels-coastal-flood-boundary-extreme-sea-levels-2018
https://ukclimateprojections-ui.metoffice.gov.uk/
https://ukclimateprojections-ui.metoffice.gov.uk/
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• y 70ain ganradd (canolog uwch) fel y lwfans dylunio e.e. Er enghraifft, gwerth 
rhanbarthol y cynnydd yn lefel y môr ar gyfer y Mwmbwls hyd at 2100 
(Abertawe) yw 0.84m. 
 

• y 95ain ganradd (pen uchaf) fel y lwfans mewn cynlluniau sensitifrwydd ar 
gyfer effeithiau mwy difrifol ar yr hinsawdd. Er enghraifft, gwerth rhanbarthol y 
cynnydd yn lefel y môr ar gyfer y Mwmbwls hyd at 2100 (Abertawe) yw 1.11m 

 
5. Ychwanegwch y gwerth perthnasol ar gyfer y cynnydd yn lefel y môr at yr 
amcangyfrif presennol o lefel y llanw i bennu’r lefel dylunio. Er enghraifft, T200 
(2100) ar gyfer y Mwmbwls (Abertawe) fyddai: 
 
Amcangyfrif ar gyfer lefel y llanw o set ddata terfynau llifogydd arfordirol o 6.34m 
Uwchlaw’r Datwm Ordnans, plws gwerth y 70ain ganradd ar gyfer cynnydd yn lefel y 
môr ar gyfer 2100 o 0.84m. 
Y cyfrifiad ar gyfer hwn yw 6.34 + 0.84 = 7.18 metr Uwchlaw’r Datwm Ordnans 
 
Prosiectau set ddata UKCP18 hyd at 2100. I gyfrifo cyfnodau o 2100 hyd at 2125, 
defnyddiwch y cynnydd cynyddrannol cyfartalog o bum mlynedd olaf y set ddata 
(2094 i 2099 o RCP8.5), ac ychwanegu hyn at werth y cynnydd yn lefel y môr ar 
gyfer 2020. Mae Tabl 4 yn rhoi’r cyfrifiadau rhanbarthol hyd at 2120. 
 
Er enghraifft, (gan ddefnyddio RCP8.5, y 70ain ganradd) y cynnydd yn lefel y môr ar 
gyfer y Mwmbwls ar gyfer 2120 (oes cynllun o 100 mlynedd o 2020 i 2120) fyddai 
0.84m (gwerth 2100) + (20 mlynedd x y cynnydd cynyddrannol cyfartalog o 0.0126) 
0.25 = 1.09m. Mae’r cyfrifiadau yn Nhabl 7 isod. 
 

Blwyddyn set ddata’r Swyddfa 
Dywydd hyd at 2100 

Cynnydd cynyddrannol – y 70ain 
ganran (wedi’i gyfrifo o ddata 
amrwd) 

2094 – 2095 0.012745 

2095 – 2096 0.012419 

2096 – 2097 0.012521 

2097 – 2098 0.012947 

2098 – 2099 0.012789 

Cynnydd blynyddol cyfartalog (2095–
2099) wedi’i gyfrifo mewn metrau 0.012684 

 

Cynnydd cyfartalog 
wedi’i gyfrifo 2020–2121 

Cynnydd blynyddol 
cyfartalog x 20 

0.25368 (0.25m) 
 

Lwfans 2120 ar gyfer y 
cynnydd yn lefel y môr  

Ffigur 2100 plws y 
cynnydd cronnol mewn 
metrau 1.09m (0.84m + 0.25m) 

Tabl 7: Cyfrifiadau o’r Cynnydd yn Lefel y Môr ar gyfer Mwmbwls (Abertawe) (RCP8.5, y 70ain 
ganran) 
 

Sylwer: mae’r ffigurau yn y tabl hwn yn dod yn uniongyrchol o ryngwyneb 

defnyddwyr y Swyddfa Dywydd (data amrwd). Er mwyn cyflwyno’r cynnydd 

cyfartalog a’r lwfans terfynol ar gyfer y cynnydd yn lefel y môr, mae’r ffigurau wedi 

cael eu talgrynnu i ddau bwynt degol. 
 

6. Er mwyn pennu cynnydd yn lefel môr y tu hwnt i 2125, defnyddiwch adran 
"Dull Archwilio 2007 – 2300" o’r  Rhyngwyneb Ddefnyddwyr. At ddibenion cyfeirio, y 
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cynnydd amcanestynedig yn lefel y môr ar gyfer y Mwmbwls (Abertawe), yn seiliedig 
ar 70ain RCP8.5 yw 1.41m gan ddefnyddio’r set ddata hon 
 

Noder: Gelwir yr amcangyfrifon a ddarperir o set ddata terfynau llifogydd 
arfordirol yn "lefelau dŵr llonydd”.  Bydd angen ystyried effaith unrhyw 
symudiadau tonnau lleol ar y safle sy'n cael ei asesu hefyd fel rhan o'r cynllun 
peirianneg arfordirol, yn ogystal ag unrhyw lwfans ar gyfer bwrdd rhydd. (Noder. 
Wrth i lefelau mor gynyddu o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd, bydd 
dyfnderoedd dŵr ar flaen amddiffynfa môr yn cynyddu. Mewn rhai achosion, 
gellid lleihau effaith "rhwystrau dyfnder" ar uchder tonnau, gan ganiatáu i 
donnau mwy effeithio ar yr amddiffynfa).  
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