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1. Rhagair
Croeso i Ymgynghoriad Fairbourne: Fframwaith ar gyfer y Dyfodol 2019.

Mae’r llyfryn hwn yn ffurfio rhan o broses 
ymgynghori gyda thrigolion, perchnogion tai a 
rhanddeiliaid a gychwynnodd yn wreiddiol yn 2013 
ac a fydd yn parhau am lawer blwyddyn i ddod. 
Mae’n dangos ffordd o gynnal Fairbourne ac o 
reoli’r risgiau sy’n wynebu’r gymuned a’r ardal o’i 
hamgylch hyd at 2055. 

Mae’r ddogfen hefyd yn rhoi gwybodaeth 
ynghylch sut y bydd Fairbourne yn cael ei effeithio 
gan newid hinsawdd a’r angen brys i ystyried 
newidiadau.

Ar hyn o bryd, mae Fairbourne yn unigryw yn y 
Deyrnas Unedig o ran ei fod yn hynod debygol 
y bydd llifogydd yn sgil newid hinsawdd yn 
effeithio’r pentref yn gynt na chymunedau 
arfordirol eraill

Mae’r sefyllfa wedi arwain at nifer o gyrff 
cyhoeddus yn gweithio gyda’i gilydd fel rhan o 
bartneriaeth Fairbourne: Symud Ymlaen. Mae’r 
gwaith yma’n torri tir newydd ac yn tynnu sylw 
at yr angen am ddeddfwriaeth a chanllawiau 
cenedlaethol i gefnogi cymunedau sy’n wynebu 
addasu oherwydd newid hinsawdd.

Mae’r fframwaith yn cynnwys nifer o gynlluniau 
lefel-uchel a fydd yn sail i waith bwrdd prosiect 
Fairbourne: Symud Ymlaen yn y meysydd 
canlynol:

• Cynllun Rheoli Risg Llifogydd

• Cynllun Rheoli Pobl a’u Hamgylchedd 
Adeiledig

• Cynllun Rheoli Seilwaith

• Cynllun Rheoli’r Economi a Busnes

• Cynllun Rheoli’r Amgylchedd Naturiol.

Er bod rhan fwyaf o’r gwaith ar y Cynllun Rheoli 
Risg Llifogydd wedi’i gwblhau (a bydd hwn yn 
dal i gael ei fonitro a’i ddiweddaru lle bo’r angen) 
mae angen llawer o waith angen ei wneud ar bob 
cynllun arall, a bydd angen cyllid addas ar eu 
cyfer, ynghyd â chefnogaeth gan Lywodraeth y 
Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o’r ymgynghori parhaus, ac yn 
ychwanegol at y sesiynau ymgynghori a fydd yn 
cael eu cynnal fel rhan o’r digwyddiad lansio ar 10 
ac 11 Hydref 2019, gofynnwn i chi gymryd yr amser 
i ateb y cwestiynau sydd yng nghanol y ddogfen 
hon.

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi eich adborth gan 
y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei hystyried a’i 
chynnwys yn rhaglen waith Fairbourne: Symud 
Ymlaen dros y blynyddoedd i ddod.

Gobeithiwn y byddwch yn gweld y ddogfen hon 
yn ddefnyddiol ac edrychwn ymlaen at glywed 
eich barn fel rhan o’r ymgynghoriad hwn.
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Ffigyrau Fairbourne:

700

Mae oddeutu 700 
o bobl yn byw yn 
Fairbourne yn
barhaol.

83%

Mae 83% o 
breswylwyr 
Fairbourne yn 
berchen yn 
gyfan gwbl ar eu 
heiddo

Mae 62% o 
breswylwyr ardal 
Cyngor Cymuned 
Arthog (Fairbourne, 
Friog ac Arthog) yn 
55+ oed

62%

Mae 461 o eiddo 
mewn perygl o 
lifogydd

461

Fairbourne: Fframwaith ar gyfer y Dyfodol

Saif pentref Fairbourne ar arfordir Bae 
Ceredigion yn ne-orllewin Gwynedd.  

Wedi dyfodiad rheilffordd Arfordir y Cambrian 
yn 1855, datblygodd y pentref mewn ardal 
isel o forfa heli arfordirol.  Mae’r pentref yn 
cefnu ar aber Afon Mawddach i’r gogledd, 
mynyddoedd de Eryri i’r dwyrain a morlin Bae 
Ceredigion i’r gorllewin. 

Mae dwy afon - Afon Henddol ac Afon Morfa 
- hefyd yn llifo drwy’r pentref, neu gerllaw, 
ac yn llifo allan i aber Afon Mawddach drwy 
giatiau llanwol.   

Mae’r pentref yn cael ei amddiffyn rhag 
y môr gan glawdd graeanog naturiol a 
atgyfnerthwyd gyda wal grib yn 1977, a rhag 
aber Afon Mawddach gan arglawdd llanwol a 
atgyfnerthwyd yn 2013 gan Gyfoeth Naturiol 
Cymru.  

Ar ôl difrod gan stormydd i’r morglawdd i’r 
de o’r amddiffynfa (o’r enw Cornel y Friog) 
yn 2014, cafodd gwaith ei wneud i adfer lefel 
yr amddiffynfa a gwblhawyd ar ddechrau 
2019.  Roedd y cynllun £1.2m hwn yn golygu 
mewnforio nifer sylweddol o graig ithfaen 
chwe thunnell ar flaen yr amddiffynfa ynghyd 
ag ail-gyflenwi’r graean bras a oedd wedi’i 
golli.

Mae’r Afon Henddol hefyd wedi cael ei gwyro 
yn rhannol o amgylch y pentref fel rhan o 
gynllun lliniaru llifogydd 2015.

Fairbourne

2. Cefndir 
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Marian naturiol

Wal grib

Cornel FriogYr Afon
Mawddach

Fairbourne

Aber yr Afon 
Mawddach

Abermaw

Rheilffodd
y Cambrian

Friog

Systemau draenio

Fairbourne gyda nodweddion daearyddol wedi’u amlygu
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Fel arfer, nid yw lefelau’r ddaear yn Fairbourne 
ond tua 2.5m uwchben lefel y môr, a lefel 
cyfartalog y penllanw a brofir 24 o weithiau 
bob blwyddyn yw 2.61m. Golyga hyn y 
byddai lefel y môr yn uwch na’r pentref yn 
arferol ddwywaith y mis – yn ystod cyfnodau 
gorllanw. 

Mewn cyfnodau o dywydd eithafol, heb 
ystyried y tonnau, mae’r lefel llanwol yn fwy 
na 1.5m uwchben lefel y pentref. O ganlyniad, 
mae Fairbourne yn ddibynnol iawn ar ystod o 
amddiffynfeydd llifogydd arfordirol ac afonol. 

Er nad yw Fairbourne wedi dioddef llifogydd 
llanwol arwyddocaol yn ystod ei hanes byr, 
mae tri ffactor yn golygu bod hyn yn debygol 
iawn o newid dros y degawdau nesaf:  

• lefelau’r môr yn codi’n gyflym wedi’i 
achosi gan newid hinsawdd;

• tebygolrwydd cynyddol o stormydd garw 
wedi’u hachosi gan newid hinsawdd;

• amodau daearegol unigryw o amgylch 
Fairbourne.

Dros y 100 mlynedd nesaf, disgwylir y bydd 
lefelau’r môr yn codi oddeutu 1m yn ystod 
gorllanw a chyfnodau o dywydd eithafol. 

O ganlyniad, bydd yn mynd yn fwyfwy anodd 
amddiffyn y pentref.  Yn y tymor hir, nid yn unig 
y byddai cynnal a chynyddu amddiffynfeydd 
llifogydd yn gostus, ond byddai hefyd 
yn arwain at risg gynyddol i fywyd petai’r 
amddiffynfeydd yn methu. Felly, ni fydd 
modd cynnal safon dderbyniol o amddiffyniad 
llifogydd yn y dyfodol. 

Mae rhagfynegiadau, ynghyd â thystiolaeth o 
fonitro lleol, yn dangos na fydd, erbyn 2054, 
yn ddiogel na chynaliadwy mwyach i aros 
yn Fairbourne. Mae’n bwysig nodi ei bod yn 
bosibl, pe digwyddai toriad sylweddol o’r 
amddiffynfeydd morol cyn 2054, y gallai ad-
leoli’r gymuned ddigwydd bryd hynny, a dyna 
pam fod Cynllun Adfer a Chynllun Adsefydlu 
wrthi’n cael eu cynhyrchu dros y blynyddoedd 
nesaf; bydd y rhain yn cael eu cynhyrchu ar y 
cyd â’r gymuned a rhanddeiliaid perthnasol.

Yn y cyfamser, bydd codiad yn lefel y môr yn 
dal i gael ei fonitro a bydd unrhyw newidiadau 
yn cael eu hadlewyrchu yn y Fframwaith hwn 
ac mewn cynlluniau ar gyfer Fairbourne yn y 
dyfodol.

Parhau o dudalen 4
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3. Gwyddoniaeth Newid    
    Hinsawdd 

O ganlyniad i gapanau rhew yn toddi ac ymlediad thermol yn y 
cefnforoedd, mae ein hatmosffer yn cynhesu a disgwylir i lefelau’r 
môr godi’n sylweddol dros y ganrif i ddod. Mae’r ffenomen hon a 
achosir gan fodau dynol bellach yn cael ei chydnabod yn eang 
gan y gymuned wyddonol.  

Mae’r union gynnydd yn lefel y môr yn destun llawer o drafod, ond 
yn seiliedig ar y cyngor gwyddonol presennol, disgwylir y bydd 
lefelau’r môr yn cynyddu rhwng 70cm a 90cm erbyn 2100 ac yn 
parhau i godi y tu hwnt i hynny.

Mae tueddiadau presennol yn Abermaw (3 milltir i’r gogledd o 
Fairbourne) yn awgrymu cynnydd cyfartalog o oddeutu 4.7mm 
bob blwyddyn ar gyfer y darn hwn o forlin Bae Ceredigion. Mae’r 
cynnydd hwn yn unol, neu fymryn yn uwch na’r tueddiadau a 
ragwelir.  Mae’r mwyafrif o’r rhagolygon presennol yn awgrymu bod 
y cynnydd rydym yn ei weld ar hyn o bryd yn gychwyn ar dueddiad 
esgynnol gyda disgwyl i lefelau blynyddol y môr godi’n gyflymach 
wrth inni symud trwy’r ganrif.
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Yn ogystal â’r cynnydd yn lefelau’r môr, bydd atmosffer sy’n cynhesu yn arwain at fwy o 
dywydd eithafol fydd yn digwydd yn llawer mwy rheolaidd. 

Mae’r cynnydd hwn yn lefelau’r môr a stormydd garw yn golygu bod cymunedau arfordirol yn 
dod yn fwyfwy bregus. 

Wrth ystyried y ddau ffactor, disgwylir y bydd safon yr amddiffyniad a gynigir gan yr 
amddiffynfeydd presennol yn Fairbourne yn gostwng yn sylweddol.  Rhagwelir hefyd y bydd y 
risg i’r amddiffynfeydd hynny fethu yn cynyddu’n sylweddol. 

Mae’r 2 diagram yma yn seiliedig ar 
lefelau dŵr gwastad. Nid ydynt yn 
cynnwys y math o donnau y byddai’n 
cael eu gweld ym Mae Ceredigion yn 
ystod cyfnodau o dywydd garw.

Yn ystod storm eithafol, gall uchder 
tonnau ym Mae Ceredigion gyrraedd
rhwng 2-3 medr. 
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Yn achos Fairbourne, nid mater o amddiffyn cymuned arfordirol 
isel rhag lefelau môr yn cynyddu a phenllanw yn unig ydyw. Mae 
ffactorau eraill fydd yn wynebu’r pentref yn cynnwys:

• y risg gynyddol y bydd yna donnau mwy byth yn ystod stormydd eithafol yn 
niweidio, tanseilio neu’n torri amddiffynfeydd môr Fairbourne; Yn wahanol i lawer 
o leoliadau arfordirol eraill sy’n cael eu hamddiffyn gan strwythurau dynol, mae 
amddiffynfeydd arfordirol Fairbourne yn cynnwys marian naturiol sydd yn gallu cael 
ei symud a’i erydu gan donnau a cherhyntau.

• Mae Fairbourne wedi’i adeiladu ar dir isel iawn, hyd yn oed o gymharu â 
chymunedau arfordirol eraill. Mae lefel y tir o fewn y pentref yn gyffredinol rhwng 2 
a 2.5m uwchlaw lefel y môr; mae hyn yn cymharu â 3.5 i 4.5m uwchlaw lefel y môr 
yn y rhan mwyaf agored i lifogydd yn Abermaw tra bod promenade Aberystwyth yn 
gyffredinol yn uwch na 6m uwchlaw lefel y môr.

• risg gynyddol o lifogydd o aber Afon Mawddach i’r gogledd ac Afon Henddol ac 
Afon Morfa sy’n llifo drwy’r pentref, neu gerllaw, wrth i newid hinsawdd gynhyrchu 
mwy o lawiad a risg uwch o lifogydd sydyn eithafol.

• y ffaith y bydd lefelau môr uwch yn cyfyngu ar y cyfnod o amser pan fydd yr afonydd 
a’r nentydd yn arllwys i aber Afon Mawddach. Bydd hyn yn cynyddu’r risg o lifogydd 
o’r afon a llifogydd dŵr daear oherwydd bod lefel trwythiad yn Fairbourne eisoes yn 
uchel ac yn codi. 

• Ar hyn o bryd, dim ond 12 modfedd islaw wyneb y ddaear yw’r lefel trwythiad yn 
Fairbourne.  Mae dŵr yn cronni yng ngerddi nifer sylweddol o breswylwyr drwy 
gydol y flwyddyn. Drwy ein hymchwiliadau, mae dŵr daear yn debygol o gyflwyno 
risg gynyddol wrth i’r blynyddoedd fynd heibio.

4. Pam fod Fairbourne yn wahanol i 
    gymunedau arfordirol eraill
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rhannu hydoedd y morlin yn nifer o ‘unedau polisi’ sydd â nodweddion tebyg;

rhagweld sut fydd darnau unigol 
o’r morlin yn debygol o gael eu 
heffeithio dros dri chyfnod o amser 

- 2015-2025
- 2025-2055
- 2055-2115

dynodi un o bedwar polisi i’w gweithredu ar gyfer darn o forlin yn ystod y 
tri chyfnod dan sylw:

5. Cynllun Rheoli’r Traethlin  
    -  Trosolwg

Dros y ddegawd ddiwethaf, mae Cynlluniau Rheoli Traethlin (SMPs) wedi’u cynhyrchu 
ar gyfer arfordir Cymru, Lloegr a’r Alban yn ei gyfanrwydd. Maent yn rhan o ymdrechion 
y Deyrnas Unedig i baratoi ar gyfer cynnydd sylweddol yn lefelau’r môr a digwyddiadau 
cynyddol o lifogydd wedi’u hachosi gan dywydd garw yn ystod y cyfnod 100 mlynedd rhwng 
2015 a 2115.

Mae’r Cynlluniau Rheoli Traethlin yn disgrifio sut y dylid rheoli darn penodol o’r arfordir dros y 
cyfnod 100 mlynedd gan fod llifogydd arfordirol ac erydiad a achosir gan newid hinsawdd yn 
cyflymu.  

Er mwyn sicrhau bod awdurdodau lleol a chenedlaethol yn gallu cynllunio ymlaen, mae’r 
Cynlluniau Rheoli Traethlin hyn yn:

POLISI SMP DIFFINIAD

Bwrw’r Llinell 
Ymlaen (B) Penderfyniad i adeiladu amddiffynfeydd newydd tua’r môr o’r llinell 

amddiffyn bresennol, lle ystyrir adennill tir sylweddol.

Dal y Linell  (DYL)
Cynnal neu uwchraddio lefel yr amddiffyniad a ddarperir gan 
amddiffynfeydd neu’r morlin naturiol.

Ad-drefnu 
wedi’i Reoli 
(AWR)

Rheoli’r prosesau arfordirol i ad-drefnu’r morlin ‘naturiol’ o’i leoliad presennol, 
naill ai tua’r môr neu tua’r tir.

Dim Ymyrryd 
Gweithredol
(DYG)

Penderfyniad i beidio â buddsoddi mewn darparu neu gynnal 
amddiffynfeydd, na rheoli’r arfordir.
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O Glogwyni’r Friog i Arthog:

Mae 1000km o forlin Cymru, rhwng 
Llandudno yng Nghonwy ac 
Aberdaugleddau yn Sir Benfro wedi’u 
cynnwys yng Nghynllun Rheoli Traethlin 
Gorllewin Cymru.

Cyhoeddwyd fersiwn wreiddiol Cynllun Rheoli 
Traethlin Gorllewin Cymru yn 2010.  Yna 
cafodd fersiwn wedi’i ddiweddaru - Cynllun 
Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2 (SMP2) - 
ei gyhoeddi yn 2013.    

Cafodd dogfen SMP2 - a gynhyrchwyd gan 
arbenigwyr rhyngwladol ar amddiffynfeydd 
rhag llifogydd - ei mabwysiadu gan Gyngor 
Gwynedd a’i chymeradwyo gan Lywodraeth 
Cymru ym mis Ionawr 2014. Gellir darllen y 
ddogfen hon ar-lein ar 
www.grwparfordirolgorllewincymru.cymru

Mae SMP2 yn rhagweld y bydd cynnydd 
yn lefel y môr a chynnydd mewn amlder 
stormydd eithafol oherwydd newid hinsawdd 
yn golygu y daw’n gynyddol anodd i gynnal 

amddiffynfeydd mewn sawl lleoliad yn ardal 
Gorllewin Cymru.

Tynnir sylw penodol at Fairbourne lle mae 
SMP2 yn rhagweld bod yr heriau peirianyddol 
ac ariannol o amddiffyn y pentref yn debygol 
o fynd yn anorchfygol yn gynt na mewn 
ardaloedd eraill.

O ran Fairbourne, mae SMP2 yn rhagweld ei 
bod yn debygol iawn y bydd angen symud o 
Bolisi “Dal y Llinell (DYL)” i Bolisi “Ad-drefnu 
wedi’i Reoli (AWR)” ryw bryd rhwng 2025 a 
2055.

Cynllun 
Rheoli 
Traethlin
Gorllewin 
Cymru

Llandudno

Aberdaugleddau

Fairbourne

6. Cynllun Rheoli Traethlin 
    Fairbourne a Gorllewin Cymru

2025 2055 2105 Sylw

Arfordir Ro Wen DYL AWR DYG
Byddai hyn yn golygu adleoli perchenogion 
eiddo a busnesau o’r Friog.Tafod Ro Wen (spit) AWR AWR DYG

Arglawdd y Friog DYL AWR DYG

Y Friog DYL DYL DYL Mae hyn yn cyfeirio at y rheilffordd y tu ôl i’r 
Friog

Morfa Mawddach DYL DYL DYL Byddai hyn yn sicrhau amddiffynfa rwystro at 
gefn yr ardal y tu cefn i Ynysoedd Fegla

Fegla DYL AWR AWR Byddai amddiffynfa leol yn cael ei hystyried i 
eiddo ar Ynysoedd Fegla ac i Arthog. 

Allwedd: DYL - Dal y Llinell; B - Bwrw’r Llinell Ymlaen; DYG - Dim Ymyrryd Gweithredol           
                     AWR - Ad-drefni wedi’i Reoli
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Ar ôl cynnal ymarferiad caffael, cafodd Royal Haskoning dhv ei 
benodi fel yr ymgynghorydd cymeradwy i gynhyrchu’r ddogfen 
SMP.  Ymgynghoriaeth rheoli prosiectau peiriannu arfordirol 
rhyngwladol annibynnol yw Royal Haskinig dhv, a sefydlwyd yn 
1881 ac sy’n gweithredu mewn dros 147 o wledydd ar draws y byd.

Er mai dogfen anstatudol yw’r Cynllun Rheoli Traethlin, mae’n darparu fframwaith cynllunio i 
sefydliadau rheoli risg statudol cyhoeddus a pherchnogion isadeiledd preifat yn absenoldeb 
unrhyw ddeddfwriaeth rheoli risg penodol sy’n ymwneud â rheoli cymunedau mewn perygl 
o lifogydd oherwydd effeithiau newid hinsawdd.  Drwy fabwysiadu’r Cynllun Rheoli Traethlin, 
mae sefydliadau perthnasol yn gallu cynllunio eu cyllid, eu hadnoddau a’u gweithgareddau i 
leihau risg i bobl Cymru sy’n byw mewn lleoliadau arfordirol. 

Beth yw statws dogfen 
Cynllun Rheoli Traethlin 
Gorllewin Cymru?

Pwy gynhyrchodd 
y ddogfen?  

Pwy gomisiynodd Cynllun Rheoli 
Traethlin Gorllewin Cymru? 

Ar argymhelliad Llywodraeth Cymru, 
comisiynwyd Cynllun Rheoli Traethlin 
Gorllewin Cymru yn 2010 gan Grŵp Arfordirol 
Bae Ceredigion. Mae cynrychiolaeth o’r 
sefydliadau isod ar Grŵp Arfordirol Bae 
Ceredigion:
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Cyngor 
Cymuned 

Arthog  

Grŵp 
Cymunedol
Fairbourne 

Facing Change* 

Yn 2013 - yn fuan wedi i ddogfen SMP2 gael 
ei mabwysiadu gan Gyngor Gwynedd - 
cafodd grŵp amlasiantaethol ei ffurfio dan 
faner Fairbourne yn Symud Ymlaen.  

Nod Fairbourne yn Symud Ymlaen oedd mynd i’r afael â’r materion cymhleth a nodwyd ac i 
fanteisio ar arbenigedd a gwybodaeth gan sefydliadau amrywiol a’r gymuned leol. 

*Diddymwyd y 
grŵp hwn ym mis 

Mawrth 2019

Dyma’r partneriaid a ffurfiodd Fairbourne yn Symud Ymlaen:  

7. Fairbourne yn 
    Symud Ymlaen
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2009

2013 2014

2015

2010 2011 2012

Fairbourne: Fframwaith ar gyfer y Dyfodol

- Cynllun Rheoli 
Traethlin Gorllewin 
Cymru 1 (CRT 1) yn 
cael ei gyhoeddi 
gan Asiantaeth yr 
Amgylchedd (Cyfoeth 

- Cynllun Rheoli 
Traethlin yn cael ei 
gymeradwyo gan 
Gabinet Cyngor 

- Arbenigwyr peirianneg 
arfordirol rhyngwladol 
Royal Haskoning dhv 
yn cael ei gomisiynu 
gan Lywodraeth Cymru, 
drwy Grŵp Arfordirol 
Bae Ceredigion, i 
gynhyrchu Cynllun 
Rheoli Traethlin 2 (CRT 
2).

- Cyfarfu Cyngor 
Gwynedd â Chyngor 
Cymuned Arthog i 
rannu’r Cynllun Rheoli 
Traethlin, yn egluro 
beth oedd yn ei olygu 
i Fairbourne a’r ardal 
gyfagos.

- Cynllun Rheoli 
Traethlin Gorllewin 
Cymru 2 (drafft) yn 
cael ei gyflwyno 
i’r cymunedau yr 
effeithir arnynt ar 
gyfer ymgynghori 
gan Grŵp Arfordirol 
Bae Ceredigion gyda 
dau ymgynghoriad yn 

- Bwrdd prosiect 
amlasiantaethol 
Fairbourne Yn 
Symud Ymlaen 
yn cael ei sefydlu 
gyda chyfarfodydd 
chwarterol.

- Fersiwn derfynol 
Cynllun Rheoli Traethlin 
2 yn cael ei gyflwyno i 
bob awdurdod lleol.

- Cynllun Rheoli 
Traethlin Gorllewin 
Cymru yn cael ei 
gymeradwyo gan 
Lywodraeth Cymru 
gydag ystyriaeth 
ychwanegol yn cael 
ei rhoi i gymuned. 

- Fairbourne yn Symud 
Ymlaen yn cynnal 
dau digwyddiad yn 
Neuadd Bentref Y Friog 
a Fairbourne gyda dros 
370 o breswylwyr yn 
mynychu.

- www.fairbourne.info 
yn cael ei lansio, sydd 
wedi cael 165,000 
ymweliad hyd yma.

- Sefydlwyd 
gweithgorau pwrpasol i 
fynd i’r afael â materion 
sy’n wynebu’r gymuned.

- Cynhyrchodd 
Fairbourne yn Symud 
Ymlaen ei adroddiad 
adolygu prosiect cyntaf.

- Cyfarfodydd â gwerthwyr 
tai lleol i fynd i’r afael â 
chamsyniadau ynghylch effaith 
y prosiect ar yswiriant cartref, 
amddiffyn rhag llifogydd a risg 
llifogydd. Darparu gwybodaeth 
i werthwyr tai i rannu â darpar 
brynwyr i dawelu pryderon 
ynghylch prynu yn Fairbourne.

- Sefydlwyd cynllun 
warden llifogydd yn 
Fairbourne a arweiniodd 
at gyfradd cefnogi o 
98%. 

- Cynnal sesiynau galw 
heibio wythnosol i 
breswylwyr y pentref a 
barhaodd tan fis Ionawr 
2019.  O fis Ionawr 2019, 
roedd sesiynau galw 
heibio yn cael eu cynnal 
bob mis.

- Partneriaeth 
Fairbourne: Moving 
Forward yn ariannu 12 
mis o gwnsela ar gyfer 
unrhyw breswylydd 
sy’n profi problemau 
iechyd meddwl ar gais y 
gymuned.

8. Fairbourne: Y stori hyd yma... 
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2018 2019

2017

2016

- Derbyn arian 
gan Llywodraeth 
Cymru i gael arian 
i gynnal astudiaeth 
dichonolrwydd ac i 
greu achos busnes i 
sefydlu cwmni buddiant 
cymunedol i Fairbourne.

- Digwyddiad 
cyhoeddus Fairbourne 
yn Symud Ymlaen gyda 
thua 350 o breswylwyr 
yn mynychu yn ystod y 
dydd.

- Cynhaliwyd ymarferiad 
arfarnu ffug yn Neuadd 
Bentref Y Friog a Fairbourne 
ac fe fynychodd 95 o bobl 
o 14 o asiantaethau ymateb, 
gan gynnwys Heddlu 
Gogledd Cymru, Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd 
Cymru ac Ymddiriedolaeth 
Gwasanaeth Ambiwlans 
Cymru. 

- Sefydlodd Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus Gwynedd 
a Môn is-grŵp Addasu 
Newid Hinsawdd i 
gynorthwyo i ymdrin â’r 
heriau newid hinsawdd 
ar draws y ddwy sir ac 
i weithredu fel sianel 
â Llywodraeth Cymru 
er mwyn cael gwell 
cefnogaeth o ran 
deddfwriaeth ac arian. 

- Grŵp Technegol yn 
cael ei sefydlu i herio’r 
data y mae rhagolygon 
Cynllun Rheoli Traethlin 
2 yn seiliedig arnynt.  

- Y gwaith ymchwil 
o ran cynhyrchu 
Cynllun Adfer 
ac Adsefydlu 
i gynorthwyo 
trigolion 
Fairbourne yn 
mynd rhagddo. 

- Sefydlu Clwb Te a Chacennau 
Fairbourne yn Neuadd y Pentref i 
ddod â’r gymuned ynghyd, i helpu 
adeiladu gwytnwch emosiynol 
ac annog sgyrsiau am y materion 
anodd sy’n wynebu Fairbourne.

- Cynhyrchwyd 
Prif Gynllun 
Rhagarweiniol 
Addasiad 
Arfordirol 
Fairbourne. 

- Cyhoeddi 
cylchlythyrau diweddaru 
prosiect chwarterol 
cyntaf i breswylwyr a 
lansio tudalen Facebook 
ar gyfer y prosiect.

- Cyhoeddi ail adroddiad 
adolygiad prosiect 
parterniaeth Fairbourne: 
Symud Ymlaen.

- Gweithdy wedi’i gynnal 
gyda rhanddeiliaid a 
thrigolion yn Neuadd 
Bentref Friog & 
Fairbourne i drafod 
llywodraethu’r prosiect.

- Cyflwyno gweithdai 
ac iddynt y nod o 
ymwneud a gweithio 
â grŵp o ran-ddeiliaid 
ehangach, gan gynnwys 
Adrannau Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Tai, 
Cynllunio a Datblygu 
Economi Cyngor 
Gwynedd, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, 
Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr, 
Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru, 
ac ati.  

- Cymeradwywyd 
y Cynllun Ymateb 
Amlasiantaethol 
Fairbourne newydd ar 
gyfer gwacáu trigolion 
o Fairbourne pe byddai 
llifogydd sylweddol yn 
digwydd.  



1. Lle diogel i fyw

4. Busnesau sy’n
ffynnu

7. Amgylchedd 9. Buddsoddiad i reoli perygl 
llifogydd ac erydu arfordirol

8. Addysg ac 
ymgysylltu

5. Cynnal isadeiledd a 
gwasanaethau

6. Datbylgiad 
economiadd
cynaliadwy

2. Cymuned hygyrch 3. Unigolion ddim yn 
cael eu anfanteisio

Sefydlodd y Prif Gynllun egwyddorion craidd ac amcanion prosiect, sef:  
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7. FAIRBOURNE: THE STORY SO FAR (2009-2019)

9. Cynllun Rhagarweiniol Addasiad 
    Arfordirol Fairbourne (2018-19) 

Yn 2018, cynhyrchwyd Prif Gynllun Rhagarweiniol Addasiad Arfordirol Fairbourne 
gan brosiect Fairbourne yn Symud Ymlaen, ar y cyd â Royal HaskoningDHV, arbenigwyr 
rhyngwladol mewn peirianneg a rheoli prosiect.  

Diben y Prif Gynllun - y gellir ei ddarllen yn llawn yn www.fairbourne.info - yw gweithredu fel 
map ar gyfer y newidiadau sydd eu hangen, gan dynnu sylw at y camau fydd eu hangen a’r 
penderfyniadau fydd angen eu gwneud ar wahanol adegau yn ystod yn y cyfnod hyd at 2054.  
Ar ôl y dyddiad hwn, ni fydd mwyach yn ddiogel nac yn gynaliadwy aros yn Fairbourne.

Ar ôl cynhyrchu’r Prif Gynllun, fe gynhyrchwyd y ddogfen hon, Fairbourne: Fframwaith ar gyfer 
y Dyfodol. Mae’r Fframwaith yn ddogfen fyw fydd yn cael ei hadolygu a’i diweddaru’n flynyddol 
i adlewyrchu’r data gorau sydd ar gael ar y pryd, e.e. newidiadau yn y cynnydd a ragwelir yn 
lefel y môr, newidiadau mewn deddfwriaeth, ac ati.  
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Opsiwn 1 Opsiwn 2 Opsiwn 3 Opsiwn 4 Opsiwn 5

Dim cynnal a chadw’r
amddiffynfeydd

Dim cynnal a chadw’r
amddiffynfeydd

Cynnal a chadw 
chadw’r

amddiffynfeydd i’r tymor 
canolig

Cynnal a chadw 
chadw’r

amddiffynfeydd i’r tymor 
canolig

Cynnal a chadw 
chadw’r

amddiffynfeydd i’r tymor 
hir

Heb gymorth Efo cymorth Heb gymorth Efo cymorth Heb gymorth

Meini prawf Tymor
Byr

Tymor
Canolig

Tymor
Hir

Tymor
Byr

Tymor
Canolig

Tymor
Hir

Tymor
Byr

Tymor
Canolig

Tymor
Hir

Tymor
Byr

Tymor
Canolig

Tymor
Hir

Tymor
Byr

Tymor
Canolig

Tymor
Hir

1 Lle diogel i fyw

2 Cymuned
hygyrch

3 Unigolion 
ddim yn cael 
eu anfanteisio

4 Busnesau sy’n
ffynnu

5 Cynnal 
isadeiledd a 
gwasanaethau

6 Datbylgiad
economiadd
cynaliadwy

7 Amgylchedd

8 Addysg ac 
ymgysylltu

9 Buddsoddiad
i reoli perygl 
llifogydd ac 
erydu 
arfordirol

Daeth y broses fanwl hon i’r casgliad mai’r dull y dylid ei ffafrio fyddai: 

Cynnal yr Amddiffynfeydd Llifogydd hyd at 2054 a darparu Cefnogaeth Gymdeithasol i 
drigolion dros y cyfnod hwn. 

Mae’r dull hwn yn fanteisiol gan ei fod yn: 

• lleihau ansicrwydd ac yn sicrhau bod y gymuned yn parhau i gael ei gwarchod i ansawdd 
derbyniol yn y tymor byr; 

• rhoi cefnogaeth i unigolion a busnesau i baratoi ar gyfer effeithiau newid a chymryd 
camau lliniaru yn erbyn hynny;

• rhoi amser fel y gall fframweithiau i’r dyfodol ddechrau siapio; 

• rhoi amser i ddatblygu syniadau ac opsiynau newydd a, gobeithio, eu hariannu; 

• rhoi amser ac ymrwymiad i gynllunio y tu hwnt i’r cyfnod uniongyrchol hwn o amser ac  
ystyried y cyfleoedd ar gyfer defnyddio’r ardal yn y dyfodol a  chaniatáu i’r amgylchedd 
naturiol ddatblygu yn y tymor hwy, gyda’r gallu i gynllunio sut fyddai’r broses o 

• ddad-gomisiynu yn cefnogi hyn. 

Penderfynu ar y ffordd orau ymlaen 

Nodwyd pum dull lefel uchel fel rhan o’r gwaith o ddatblygu Prif Gynllun Fairbourne.  Yna, 
fe arfarnwyd y dulliau hyn yn erbyn amcanion y prosiect ac fe’u haseswyd dros y tymor byr, 
canolig a hir.
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Mae gweithredu’r dull a ffafrir yn broses hir a chymhleth sy’n gofyn am gyd-drafod â nifer o 
ran-ddeiliaid.  I gyflawni hyn, mae’r Prif Gynllun craidd wedi’i rannu’n bum cynllun ategol ar 
wahân: 

Mae gan bob cynllun ei amcanion, ei risgiau a’i ran-ddeiliaid ei hun.   Gweler manylion y 
cynlluniau hyn ar y tudalennau nesaf. 

Yn ogystal, roedd pob cynllun angen gwahanol lefelau o fewnbwn gan ran-ddeiliaid a’r 
gymuned leol er mwyn bwrw ymlaen. Mae’r tudalennau a ganlyn yn darparu fframwaith ar 
gyfer y trafodaethau hyn yn unig, ac nid yr atebion.  

Gall pob cynllun newid yn sgil adborth gan y gymuned a rhanddeiliaid bwrdd y prosiect.

Cynllun Rheoli Risg Llifogydd 
(Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol - FCERM)

Cynllun Rheoli Pobl a’r Amgylchedd Adeiledig

(RLl)

(AN)

(P)

(I)

(B)

Cynllun Rheoli’r Isadeiledd

Cynllun Rheoli Busnesau 

Cynllun Rheoli’r Amgylchedd Naturiol 

1

2

3

4

5

10. Y Ffordd Ymlaen am y 25 mlynedd 
      nesaf 



Tasg Disgrifiad Statws

Ymchwilio i 
gynaliadwyedd y 
strategaeth amddiffyn 
bresennol

Mae’r Strategaeth a ddatblygwyd o’r Achos Busnes 
Strategol, a gefnogir gan y ddogfen hon, yn nodi’r 
dull tymor byr i ganolig o ymdrin â rheoli’r risg 
llifogydd hyd 2054.  

Wedi cwblhau

Atgyfnerthu Cornel y 
Friog

Y gweithiau i Gornel y Friog i gynnal y safon 
neu’r amddiffyniad.

Wedi cwblhau, er bod 
angen gwneud mwy o 
waith wedi hynny 

Datblygu Strategaeth 
Rheoli Risg Erydu 
Arfordirol a Llifogydd

Datblygu Strategaeth Rheoli Risg Erydu Arfordirol 
a Llifogydd ar gyfer Fairbourne. 

Angen arian – 
trafodaethau ar y gweill 
gyda Llywodraeth
Cymru

Datblygu Cynllun 
Digwyddiad Mawr 

Cynllun Ymateb Amlasiantaethol i’w gynhyrchu 
gan Gyngor Gwynedd gyda mewnbwn gan yr 
holl sefydliadau ymateb Categori 1 ac i’w lofnodi’n 
derfynol yn unol â hynny. 

Wedi cwblhau

Datblygu Cynllun Adfer  Cynllun adfer ar gyfer Fairbourne pe digwyddai 
toriad yn yr amddiffynfeydd. Ar y gweill, angen arian

Monitro lefelau dŵr 
mewn safleoedd
penodol 

Mesur lefelau dŵr y ddaear a pharhau i adolygu 
medrydd llanw Abermaw.

Ar y gweill, ond angen 
arian parhaus

Cadarnhau’r dull 
hirdymor ar gyfer rheoli’r 
rheilffordd – yn lleol ac 
yn a’r ardal ehangach

Datblygu’r dull mewn egwyddor ar gyfer 
amddiffyn y rheilffordd a’r risg gweddilliol i’r ardal 
ehangach. Trafodaethau i barhau gyda Network 
Rail drwy’r Bwrdd Prosiect (Gweler hefyd Gynllun 
3).

Yn parhau.  Bydd angen 
i Network Rail gael 
ymrwymiad arian er 
mwyn cynnal y 
rheilffordd. 
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Cynllun Rheoli Risg Llifogydd 
(Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol - FCERM)

Cynllun Rheoli Pobl a’r Amgylchedd Adeiledig

Rheoli Risg Llifogydd 
Cynllun 

1

Bydd y cynllun hwn yn sicrhau monitro a chofnodi lefelau gwahanol yn barhaus, h.y. dŵr 
daear, yr arfordir agored, y marian, morfa heli Morfa Friog, lefelau afonydd a glawiad ac, o 
bosib, y mathau o stormydd, i gynorthwyo â senarios modelu llifogydd yn y dyfodol.  Mae 
gan Gyfoeth Naturiol Cymru rôl arweiniol fel yr awdurdod rheoli risg ar gyfer risg llifogydd 
llanw a phrif afonoydd, ynghyd â bod yn berchnogion yr asedau hyn yn Fairbourne.

A ydym wedi hepgor unrhyw beth sy’n bwysig yn eich barn chi ac 
sydd angen ei gynnwys yn y cynllun hwn?
Os felly, llenwch yr holiadur ar dudalennau 37-40.?



Risg Risg 
(tebygolrwydd o 
fethiant)

Effaith 
(ar bobl neu ar 
fudd-ddeiliaid)

Lefel annigonol o warchodaeth yn cael ei darparu gan y 
morglawdd gan arwain at bosibilrwydd y bydd y wal yn 
methu gyda stormydd lefel is. 

Gallai hyn olygu bod y pentref yn dod yn lleoliad risg 
uchel cynyddol i fyw ynddo, yn ogystal â’r risg y bydd y 
pentref yn cael ei lethu â dŵr llifogydd, lle y bydd angen 
gwacáu dros dro neu’n barhaol. 

Uchel Uchel

Dŵr yn golchi dros ben y morglawdd yn fwy aml yn sgil 
cynnydd yn lefel y môr.   

Gallai hyn arwain at eiddo’n cael eu gorlifo yn aml ac at 
ddirywiad mewn ffyrdd a llwybrau troed cyfagos.

Uchel Uchel

Dŵr sefyll mwy aml neu barhaus mewn gerddi a 
mannau agored ar draws y pentref yn sgil cynnydd 
mewn lefelau dŵr daear.   

Gallai hyn arwain at drigolion yn colli mwynhad o’u 
gerddi (gan effeithio ar eu llesiant) a chreu risg iechyd yr 
amgylchedd. 

Uchel Uchel

Bydd cynnydd yn lefel y môr yn arwain at ddŵr yn 
casglu yn y rhwydwaith ffosydd/afonydd ar draws y 
pentref.  

Gallai hyn olygu y gallai tai, ffyrdd a llwybrau ger ffosydd 
ac afonydd gael eu gorlifo yn fwy aml neu’n barhaol, wrth 
i amser fynd heibio. 

Uchel Uchel

Gallai mwy o stormydd a stormydd mwy eithafol arwain 
at anawsterau o ran gollwng dŵr i’r rhwydwaith ffosydd/
afonydd ac/neu i ddŵr gael ei amsugno i’r ddaear.   

Gallai hyn arwain at lefelau cynyddol uwch o ddŵr sefyll 
gan roi mwy o bwysau ar y rhwydwaith ffosydd/afonydd 
sydd eisoes yn ei chael yn anodd gollwng dŵr i’r môr. 

Uchel Uchel
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Risgiau Rheoli Risg LlifogyddCynllun 
1



Tasg Disgrifiad Statws

Datblygu Cynllun 
Digwyddiad Mawr 

Cynllun Ymateb Amlasiantaethol i’w gynhyrchu 
gan Gyngor Gwynedd gyda mewnbwn gan yr 
holl sefydliadau ymateb Categori 1 ac i’w lofnodi’n 
derfynol yn unol â hynny. 

Wedi cwblhau

Cynllun Adleoli: adleoli 
trigolion. 

Yn dilyn cynhyrchu Strategaeth Rheoli Risg Erydu 
Arfordirol a Llifogydd, bydd cynllun adleoli yn cael 
ei gynhyrchu i helpu unrhyw symudiad o drigolion 
allan o’r pentref.

Angen cyllid 

Ymchwilio i 
ddichonolrwydd 
‘rhyddhau ecwiti’ drwy 
greu Cwmni Buddion 
Cymunedol

Gwaith wedi’i gwblhau a bid wedi’i gyflwyno ond 
arian heb ei sicrhau. Model ar gael i ariannu drwy 
ffynhonnell amgen.

Wedi cwblhau ond dim 
cyllid ar gael ar hyn o 
bryd. 

Canolfan Addasu 

Gwaith lefel uchel wedi’i gwblhau, angen gwaith 
dichonolrwydd pellach i gwblhau’r model. Mae 
angen adnabod partneriaid i ymgymryd a’r 
prosiect. 

Dim arian ar gael ar hyn 
o bryd. 

Ymchwilio a dewis eiddo 
ar gyfer addasu eu 
defnydd

Astudiaeth dichonolrwydd i adnabod  a ellir addasu 
rhai eiddo mewn perygl fel y gallant aros mewn 
amgylchedd lled-lanwol. 

Dim arian ar gael ar hyn 
o bryd. 

Parhau i gefnogi 
Fairbourne

Parhau i ddarparu gwasanaethau statudol ar gyfer 
Fairbourne gyhyd ag y bydd y pentref yn bod.

Dim arian ar gael ar hyn 
o bryd. 
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Bydd hwn yn gynllun ar gyfer adleoli’n amserol ac / neu addasu’r gymuned yn unol â’r Prif 
Gynllun.   

Bydd y camau gweithredu yn y Cynllun hwn yn cael eu cadarnhau gan yr angen am fonitro 
cymdeithasol ac ymchwilio i’r effaith ar bobl a’r farchnad dai.  Yn yr un modd, byddai angen 
cyfathrebu, cyd-drafod ac addysgu yn barhaus.  

Bydd y cynllun hwn yn canolbwyntio ar gymuned Fairbourne ac ar y camau y gellir eu 
cymryd i gefnogi trigolion wrth baratoi at ddad-gomisiynu.  Mae agweddau allweddol 
arfaethedig y Cynllun hwn yn cynnwys: 

Pobl a’r Amgylchedd Adeiledig Cynllun
2



Risgiau yn ymwneud â Phobl a’r Amgylchedd AdeiledigCynllun 
2

Risg Risg 
(tebygolrwydd o 
fethiant)

Effaith 
(ar bobl neu 
fudd-ddeiliaid)

Perygl i fywyd drwy lifogydd

Mae’r risg i fywyd yn cynyddu’n sylweddol pan fydd 
amddiffynfeydd arfordirol / morydol yn methu, gan y 
byddai hyn yn achosi llif cyflym o ddŵr llifogydd heb fawr 
o rybudd neu ddim rhybudd o gwbl. 

Gan fod cyfradd uchel o drigolion Fairbourne wedi 
ymddeol neu yn bobl hŷn yn byw mewn byngalos, 
mae’r perygl hwn yn cynyddu’n arw, felly hefyd y mae 
poblogrwydd y pentref ymysg ymwelwyr gan nad yw’r 
mwyafrif o bobl ar eu gwyliau’n ymwybodol o’r perygl 
llifogydd a’r gweithdrefnau gwacáu.

Uchel Uchel

Tasg Disgrifiad Statws

Cynllun i ymdrin ag 
asedau a adawyd

Dilyn o’r Strategaeth Rheoli Risg Erydu 
Arfordirol a Llifogydd a’r Cynllun Adsefydlu.

Gall datgomisiynu olygu e.e. gadael yr 
adeiladau’n wag, cael gwared arnynt i osgoi 
llygredd, eu gwaredu a’u hailgylchu mor 
gynaliadwy â phosib, addasu i ddefnydd 
newydd yr ardal.

Gwaith heb fynd 
rhagddo eto, dim 
arian ar gael ar hyn o 
bryd. 

A ydym wedi hepgor unrhyw beth sy’n bwysig yn eich barn chi ac 
sydd angen ei gynnwys yn y cynllun hwn?
Os felly, llenwch yr holiadur ar dudalennau 37-40.?
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Mae’r broses wedi adnabod y rhain fel y prif faterion sy’n wynebu unigolion sy’n byw yn 
Fairbourne dros y degawdau i ddod:



Risg Risg 
(tebygolrwydd o 
fethiant)

Effaith 
(ar bobl neu 
fudd-ddeiliaid)

Colli’r ymdeimlad o ddiogelwch

Gallai’r cynnydd yn y perygl o lifogydd a’r angen i adael y 
pentref olygu bod nifer o drigolion yn colli’u hymdeimlad 
o ddiogelwch.

Uchel Uchel

Colled Ariannol

Mae’r perygl o lifogydd yn golygu fod eiddo yn Fairbourne 
wedi colli gwerth yn sylweddol. Mae perygl hefyd i 
gyfleoedd gwaith ymysg pobl sy’n gweithio yn y pentref.

O ganlyniad, mae trigolion yn methu cael morgais, 
ffaith sy’n effeithio eu gallu i symud tŷ a / neu eu 
hanfodlonrwydd neu eu gallu i fuddsoddi yn eu cartrefi. 

Uchel Uchel

Colli iechyd a llesiant 

Mae nifer o’r ffactorau a nodwyd uchod yn peri i bobl 
bryderu, a gallai hyn arwain at golli iechyd a llesiant. 

Ymysg ffactorau eraill a allai beri pryder y mae’r ofn o 
golli cysylltiad gyda theulu a chyfeillion ac unigedd os, ar 
unrhyw adeg, y bydd rhaid i unigolion symud tŷ.

Uchel Uchel

Colli cymuned a newid mewn demograffig

Mae pryder cynyddol fod pobl yn gadael Fairbourne - 
ffaith sy’n cyfrannu at gau cyfleusterau lleol a siopau ac 
sy’n erydu’r ymdeimlad o gymuned. Dros amser, disgwylir 
i ddemograffi’r pentref newid wrth i grwpiau penodol 
adael ac wrth i eraill aros.

Uchel Uchel

Colli cydlyniant ac unigolion difreintiedig

Gallai’r angen i adleoli gynyddu’r anghydraddoldeb yn 
y gymuned - bydd gan rai adnoddau ariannol ac, felly, y 
rhyddid i symud. Bydd eraill dan fwy o anfantais ariannol 
ac yn fregus. 

Uchel Uchel

Gall colli twristiaeth a hamdden hefyd effeithio ar 
gydlyniant ac fe allai hyn roi unigolion yn y gymuned 
mewn perygl o dlodi. 

Uchel Uchel
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Tasg Disgrifiad Statws

Diwygio gwifrau 
uwchben (SPEN)

Mae diwygio’r gwifrau uwchben eisoes wedi’i 
gymeradwyo.

Dim gweithredu pellach 
ar hyn o bryd.

Band llydan tra chyflym Mae cynlluniau eisoes ar y gweill i osod band 
llydan tra chyflym.

Dim gweithredu pellach 
ar hyn o bryd.

Gwelliannau i Draphont 
Abermaw

Mae gwelliannau i Draphont Abermaw yn y cyfnod 
cynllunio ar hyn o bryd. Yn amodol ar gyllid.

Parhau gwasanaethau 
statudol

Bydd darparwyr gwasanaethau yn dal i gyflenwi 
tai gyhyd â bod galw, yn unol â’u cyfrifoldeb 
statudol.

Swyddogaeth 
cydgysylltu a chydlynu 
gan y Bwrdd Prosiect.  
Angen arian.

Sut ydym yn 
datgomisiynu 
rhwydweithiau 
gwasanaeth?

Gall datgomisiynu olygu gadael y rhwydweithiau 
gwasanaeth fel y maent, eu tynnu i osgoi llygredd, 
eu tynnu a’u hailgylchu mor gynaliadwy ag y bo 
modd, addasu i ddefnydd newydd o’r ardal. 

Angen astudiaeth
 dichonolrwydd, dim 
arian ar gael ar hyn o 
bryd.

Archwilio bywyd 
gweddilliol a phroffil 
buddsoddi’r dyfodol

Mae’r mwyafrif o ymgymerwyr statudol yn 
cynllunio mewn cylch 5-mlynedd. Mae bwrdd 
y prosiect yn cynghori darparwyr am y risg yn 
Fairbourne er mwyn sicrhau eu bod yn adeiladu 
gwydnwch i mewn.

Angen astudiaeth
dichonolrwydd, dim 
arian ar gael ar hyn o 
bryd.

Dadgomisiynu asedau
Os bydd angen defnyddio’r rheilffordd ar ôl 
digomisiynu’r amddiffynfeydd, rhaid ystyried y 
modd y’i hamddiffynnir.

Swyddogaeth 
ymgysylltu a chydlynu 
gan y Bwrdd Prosiect.  
Angen arian.

Cadarnhau 
cynaliadwyedd tymor 
hir y rheilffordd a’r 
angen am 
amddiffynfa

Os bydd angen defnyddio’r rheilffordd ar ôl 
digomisiynu’r amddiffynfeydd, rhaid ystyried y 
modd y’i hamddiffynnir.

Swyddogaeth 
ymgysylltu a chydlynu 
gan y Bwrdd Prosiect.  
Angen arian.

24 Fairbourne: Fframwaith ar gyfer y Dyfodol

Mae’r cynllun hwn yn rhoi sylw i’r isadeiledd cludiant a gwasanaethau sy’n gwasanaethu’r 
gymuned a’r rhai sy’n gwasanaethu’r ardal ehangach. Bydd yn cynnwys cynnal asedau cywir, 
cyflwr, perchnogaeth, a chronfeydd data buddsoddiadau’r dyfodol.

Mae’r prif benderfyniadau yn ymwneud â’r canlynol:

Rheoli’r Isadeiledd
Cynllun

3



Risg Risg 
(tebygolrwydd o 
fethiant)

Effaith 
(ar bobl neu ar 
fudd-ddeiliaid)

Cysylltiadau ffyrdd a’r rheilffordd

Mae’n debygol y caiff ffordd fynediad a chysylltiadau 
rheilffordd eu difrodi a / neu eu cau yn ystod 
digwyddiadau llifogydd mawr.

Ymhellach, bydd ansawdd a hirhoedledd ffyrdd a llwybrau 
troed yn dirywio oherwydd llifogydd amlach neu heli’n 
cronni.

Uchel Uchel

Colli buddsoddiad

Mae gan ddarparwyr gwasanaethau “ddyletswydd gofal” 
i gyflenwi tai lle bo galw. Gallai torri drwy amddiffynfeydd 
y pentref fodd bynnag ostwng y buddsoddiad yng 
nghynnal a gwelliannau wrth i fuddsoddiad hirdymor 
fynd yn anghynaladwy. 

Uchel Uchel

A ydym wedi hepgor unrhyw beth sy’n bwysig yn eich barn chi ac 
sydd angen ei gynnwys yn y cynllun hwn?
Os felly, llenwch yr holiadur ar dudalennau 37-40.?
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Mae deddfwriaeth gyfredol yn golygu ei bod yn ofynnol i gyflenwyr gwasanaethau ddal i 
gyflenwi eu gwasanaethau cyhyd ag y bo galw amdanynt. 

Mae’r broses wedi adnabod y rhain fel y prif beryglon sy’n wynebu isadeiledd Fairbourne:

Risgiau Rheoli’r Isadeiledd   
Cynllun

3



Tasg Disgrifiad Statws

Cynnal cyfleusterau 
sydd eisoes yn yr ardal a 
denu pobl yno

Mae twristiaeth yn bwysig i’r ardal. Mae angen 
gweithredu i gefnogi defnydd parhaus, megis 
cynnal mynediad i’r traeth. Difrodwyd y ramp 
mynediad blaenorol i’r traeth yn 2014 gan 
stormydd (ac fe’i tynnwyd yn ddiweddarach).

Ymddiriedolaeth 
Mwynderau Fairbourne 
fydd yn gwneud y 
gwaith, nid oes arian ar 
gael ar hyn o bryd.

Sut ydym yn (dal ati i) 
cefnogi busnesau?

Gallai Cefnogaeth i Fusnesau fod ar ffurf Grwpiau 
Cefnogi Busnes, sefydlu grŵp ymgysylltu, darparu 
fforwm i drafod gyda busnesau. 

Amodol ar gyllid.
Sefydlu cysylltiadau 
gwell gyda Busnes 
Cymru drwy Fwrdd y 
Prosiect.

Cefnogi twristiaeth

Hyrwyddo Fairbourne.

Darparu gwybodaeth ar y gwasanaethau sydd yno 
i helpu busnesau.

Amodol ar gyllid.
Cydgysylltu â Thîm 
Datblygu Economaidd 
Cyngor Gwynedd, 
Croeso Cymru, drwy’r 
Bwrdd Prosiect.

Yn sgil tirwedd yr ardal, 
bydd angen ymchwilio 
a hyrwyddo cyfleoedd 
busnes newydd.

Cyfleoedd busnes y dyfodol e.e. Twristiaeth y 
Dyfodol, Canolfan Newid Hinsawdd (addysg). 
Gallai cefnogaeth yn y dyfodol hwyluso busnesau 
i adleoli neu fusnesau newydd, gan gefnogi 
cyflogaeth.

Darparu gwybodaeth i fusnesau ar pa gymorth 
sydd ar gael gan wahanol awdurdodau.

Amodol ar gyllid.
Cydgysylltu â Thîm 
Datblygu Economaidd 
Cyngor Gwynedd, Croe-
so Cymru, drwy’r Bwrdd 
Prosiect.

26 Fairbourne: Fframwaith ar gyfer y Dyfodol

Mae’r cynllun hwn yn rhoi sylw i hwyluso a darparu cyfleoedd i fusnesau Fairbourne, a bydd 
yn codi ymwybyddiaeth o’r angen i’r busnesau hyn gynllunio y tu hwnt i’r pum mlynedd 
nesaf.  

Er mai’r perchennog/perchnogion sydd â chyfrifoldeb dros ei fusnes ei hun, nod y cynllun yw 
cefnogi busnesau drwy, er enghraifft:

Rheoli Economi a BusnesCynllun 
4



Tasg Disgrifiad Statws

Cynhyrchu Strategaeth 
Busnes a Thwristiaeth, 
sy’n cael ei chefnogi 
gan ymchwil i 
ddefnyddiau posib o’r 
ardal yn y dyfodol.   

Cefnogi a gyrru gweithgareddau lefel uchel a 
rheng flaen yn y gymuned a’r ardal gyfagos nawr 
ac yn y dyfodol.

Amodol ar gyllid
Cydgysylltu â Thîm 
Datblygu Economaidd 
Cyngor Gwynedd, 
Croeso Cymru, drwy’r 
Bwrdd Prosiect.

Risg Risg 
(tebygolrwydd o 
fethiant)

Effaith 
(ar bobl neu ar 
fudd-ddeiliaid)

Difrod uniongyrchol o lifogydd a stormydd 

Byddai difrod uniongyrchol gan lifogydd neu stormydd 
yn cael effaith negyddol ar dwristiaeth a nifer yr 
ymwelwyr i’r ardal. Enghraifft o hyn yw ramp mynediad 
i’r traeth, a ddifrodwyd yn ystod y llifogydd yn 2014 ac a 
dynnwyd oddi yno. 

Canolig Uchel

Busnesau’n colli hyder a chyfleusterau twristiaeth yn 
cau.

Bydd y ffactorau hyn yn lleihau dengarwch Fairbourne fel 
cyrchfan i ymwelwyr. 

Canolig Uchel

A ydym wedi hepgor unrhyw beth sy’n bwysig yn eich barn chi ac 
sydd angen ei gynnwys yn y cynllun hwn?
Os felly, llenwch yr holiadur ar dudalennau 37-40.?
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Rheoli Risgiau Economi a Busnes 
Cynllun

4

Mae’r broses wedi adnabod y rhain fel y prif risgiau sy’n wynebu’r economi a busnesau



Risg Risg 
(tebygolrwydd o 
fethiant)

Effaith 
(ar bobl neu ar 
fudd-ddeiliaid)

Mynediad ar y ffyrdd a’r rheilffyrdd yn cael ei lesteirio 
ac estheteg yr ardal dan fygythiad 

Bydd colli buddsoddiad yn debygol o gael effaith 
negyddol ar dwristiaeth ac ar gyfleusterau megis gwestai, 
bwytai, siopau ac amgueddfeydd. 

Canolig Canolig

Byddai gostyngiad mewn twristiaeth yn golygu 
na fyddai modd cynnal cyfleusterau a busnesau 
mwyach, gan effeithio ar fywyd cyffredinol trigolion 
a’r cyfleusterau sydd ar gael iddynt. 

Uchel Uchel

Gallai busnesau gau oherwydd difrod llifogydd 
aml neu leihad mewn ymwelwyr/trigolion yn 
Fairbourne.  

Bydd hyn yn arwain at leihad yn nifer y cyfleoedd 
cyflogaeth a allai gynyddu nifer y bobl sy’n hawlio 
budd-daliadau, ac yn y pen draw, byddai lefelau 
iechyd a llesiant yn gostwng gan roi pwysau 
cynyddol ar feddygfeydd a darpariaeth gofal iechyd 
lleol.

Uchel Uchel

28 Fairbourne: Fframwaith ar gyfer y Dyfodol



Tasg Disgrifiad Statws

Cynhyrchu Strategaeth 
Rheoli’r Amgylchedd

Darparu fframwaith lefel uchel a lefel gyflawni 
i reoli’r amgylchedd wrth iddo newid ac wrth 
gynllunio at y dyfodol.

Nid yw gwaith wedi 
dechrau eto, angen 
canfod arian.

Adnabod cyfyngiadau a 
chyfleoedd sy’n 
gysylltiedig a rheoli 
amddiffynfeydd yn 
barhaus.

Sefydlu fframwaith ar gyfer asesu cyfyngiadau 
cynnal a chyfleoedd posib yn gynnar yn y broses. 
Byddai hyn yn hwyluso ac yn rhoi hyder yn y dull 
o reoli yn y dyfodol, gan addasu’r ymdriniaeth yn y 
dyfodol.

Nid yw gwaith wedi 
dechrau eto, angen 
canfod arian.

Sut i hyrwyddo’r 
amgylchedd?

Gweithio ar ddatblygu canolfan addasu i 
hyrwyddo datblygiad cynaliadwy o’r amgylchedd 
naturiol ar y cyd â chyfleoedd i ddad-gomisiynu a 
defnydd i’r dyfodol.  

Nid yw gwaith wedi 
dechrau eto, angen 
canfod arian.

Sut ydym am greu a 
gwneud y mwyaf o 
gyfleoedd yn y dyfodol i 
addasu yn y tymor hir?

Angen i’r dewisiadau ar gyfer gwella’r amgylchedd 
naturiol gael eu hystyried yn gynnar. Bydd hyn 
yn sicrhau y gall y prosiect fanteisio ar gyfleoedd 
cyllido yn y dyfodol yn ogystal â sicrhau bod 
effeithiau’r dewisiadau’n cael eu deall yn llawn.

Nid yw gwaith wedi 
dechrau eto, angen 
canfod arian.

Sut ydym yn lliniaru 
llygredd? Dylid lliniaru’r llygredd cyn ac ar ôl digomisiynu. 

Nid yw gwaith wedi 
dechrau eto, angen 
canfod arian.

Sut ydym am gynllunio 
ar gyfer ailddefnyddio 
defnyddiau yn 
gynaliadwy a 
glanhau ar ôl 
dad-gomisiynu?

Mae glanhau Fairbourne ar ôl dad-gomisiynu 
yn ofyniad cyfreithiol, o safbwynt cael gwared 
ar wastraff. Gellir penderfynu dad-gomisiynu 
Fairbourne mewn ffordd sy’n fwy cynaliadwy na’r 
hyn sy’n ofyniad cyfreithiol, drwy ailddefnyddio ac 
ailgylchu’r deunyddiau cymaint ag y bo modd.

Nid yw gwaith wedi 
dechrau eto, angen 
canfod arian.
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Mae’r cynllun hwn yn canolbwyntio ar liniaru effaith amgylcheddol byrdymor posib y gwaith 
o gynnal yr amddiffynfeydd, ynghyd ag archwilio’r cyfleoedd i’r dyfodol i gynefino’r ardal. 

Bydd y cynllun yn golygu:

Rheoli’r Amgylchedd Naturiol
Cynllun

5



Tasg Disgrifad Statws

Sut ydym am wella’r 
amgylchedd ar ôl 
datgomisiynu?

Gellir lleihau’r effaith ar yr amgylchedd naturiol, a/neu 
gellir gwella’r amgylchedd naturiol.

Nid yw gwaith wedi 
dechrau eto, angen 
canfod arian.

Risg Risg 
(tebygolrwydd o 
fethiant)

Effaith
(ar bobl neu ar 
fudd-ddeiliaid)

Colli natur yn sgil llifogydd e.e. SoDdGA Cors Arthog ar 
dir isel, sy’n cael ei warchod gan yr amddiffynfeydd ar hyn 
o bryd. Canolig Canolig

Y posibilrwydd o lygredd i bobl, y môr a’r cynefin o’i 
amgylch. Canolig Uchel

A ydym wedi hepgor unrhyw beth sy’n bwysig yn eich barn chi ac 
sydd angen ei gynnwys yn y cynllun hwn?
Os felly, llenwch yr holiadur ar dudalennau 37-40.?

30 Fairbourne: Fframwaith ar gyfer y Dyfodol

Rhaid ystyried yr holl faterion hyn fel rhan o Strategaeth Rheoli’r Amgylchedd ehangach. 

Mae’r broses wedi adnabod y rhain fel y prif beryglon sy’n wynebu bywyd gwyllt Fairbourne, 
gan gynnwys nifer o gynefinoedd gwarchodedig:

Rheoli Risgiau’r Amgylchedd Naturiol
Cynllun

5



Cyngor 
Cymuned 

Arthog  

Darparwyr
Gwasanaethau

Trigolion 
Lleol

Busnesau 
Lleol

Ymgymerwyr 
Statudol

Llywodraeth 
Cymru

Ffrydiau gwaith

Rhanddeiliaid

Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus

Bwrdd Prosiect
Fairbourne yn Symud 

Ymlaen

Cynllun Addasu
 Arfordirol Fairbourne
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Beth sy’n digwydd nesaf?

• Bydd bwrdd prosiect Fairbourne yn Symud Ymlaen yn adolygu’r adborth o’r ymgynghoriad gan bob 
parti

• Bydd rhaglen waith y prosiect yn cael ei haddasu i ymgorffori’r adborth law yn llaw â llinellau amser 
cynnydd a llwyddiant

• Bydd y bwrdd prosiect yn ceisio eglurder gan gyllidwyr ynghylch a fydd cyllid ar gael i gyflawni’r 
gwaith hwn

• Bydd diweddariadau ar gynnydd yn cael eu cyflwyno mewn cyfarfodydd o’r bwrdd prosiect yn y 

dyfodol, a bydd cofnodion y rhain ar gael i’r cyhoedd trwy wefan www.fairbourne.info

11. Proses benderfynu
     gref ac effeithiol

Y bwriad yw y bydd y Prif Gynllun yn cael ei reoli gan Fwrdd Cyflawni Prosiect (Fairbourne yn Symud 
Ymlaen) a fydd yn sicrhau trefn benderfynu dryloyw ac effeithiol. Ymysg eraill, byddai’r Bwrdd yn cynn-
wys cynrychiolwyr o:

Bydd y Bwrdd Cyflawni Prosiect yn gyfrifol am ymchwilio a gweithredu’r Prif Gynllun, gan ddal i 
ymgysylltu gyda Llywodraeth Cymru i ennyn cefnogaeth wleidyddol barhaus ac arian ar gyfer y 
prosiect.  
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Geirfa

A

Ad-drefnu wedi’i Reoli – Rheoli’r prosesau 
arfordirol i ad-drefnu’r morlin ‘naturiol’ o’i 
leoliad presennol, naill ai tua’r môr neu tua’r 
tir.

Adfer - Proses o ailadeiladu, adfer, ac 
ailsefydlu’r gymuned yn dilyn argyfwng.
Amddiffynfeydd - Strwythur a ddefnyddir i 
leihau’r tebygolrwydd y bydd llifogydd neu 
erydiad arfordirol yn effeithio ardal benodol.

Asedau - strwythurau neu system o 
strwythurau a ddefnyddir i reoli risg o lifogydd 
ac erydu arfordirol.

Asesiad Risg - Trefn i adnabod digwyddiadau 
arwyddocaol posib sy’n strwythuredig ac y 
gellir ei archwilio, gan asesu eu tebygolrwydd 
a’u heffaith a chyfuno’r rhain i roi asesiad risg 
cyffredinol er mwyn hysbysu penderfyniadau 
a chamau gweithredu pellach.

Awdurdod Rheoli Risg - Diffinnir awdurdod 
rheoli risg yng Nghymru yn Adran 6 Deddf 
Rheoli Llifogydd a Dŵr 2019 fel Asiantaeth yr 
Amgylchedd, awdurdod rheoli llifogydd lleol, 
cyngor bwrdeistrefol dros ardal lle nad oes 
awdurdod unedol, IDB ar gyfer ardal ddraenio 
fewnol sydd yn llwyr neu yn bennaf yng 
Nghymru, a chwmni dŵr sy’n gweithredu yn 
unol ag ardal yng Nghymru.

AyA - Asiantaeth yr Amgylchedd Corff 
Cyhoeddus Anadrannol Gweithredol sy’n 
atebol i Ysgrifennydd Gwladol yr Amgylchedd, 
Bwyd a Materion Gwledig.

B

Bil - cynnig am gyfraith newydd, neu gynnig i 
newid cyfraith bresennol a gyflwynir gerbron 
Senedd i’w thrafod.

Bwrw’r Llinell Ymlaen - Penderfyniad i 
adeiladu amddiffynfeydd newydd tua’r môr 
lle o’r llinell amddiffyn gyfredol, lle ystyrir 
adenilliad tir sylweddol.

Bwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd a 
Môn (BGLl) – Sefydlwyd dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, 
gyda’r pwrpas o wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yr 
ardal drwy gryfhau cydweithio ar draws holl 
wasanaethau cyhoeddus Cymru.

C

CNC - Cyfoeth Naturiol Cymru - mae’n gorff 
dan nawdd Llywodraeth Cymru, a ddaeth i 
rym o 1 Ebrill 2013 pan gymerodd reolaeth 
dros adnoddau naturiol Cymru. Fe’i ffurfiwyd 
pan unwyd Cyngor Cefn Gwlad Cymru, 
Asiantaeth Amgylchedd Cymru, a Chomisiwn 
Coedwigaeth Cymru, ac mae hefyd yn gyfrifol 
am rai swyddogaethau a oedd gynt dan ofal 
Llywodraeth Cymru.

Cronfa - llyn artiffisial lle mae dŵr yn cronni 
ac yn cael ei gadw hyd nes y bydd ei angen. 
Gellir defnyddio cronfeydd i ddyfrio, ar gyfer 
adloniant, cyflenwi dŵr at anghenion dinesig, 
ynni trydan dŵr, neu i reoli llif dŵr.

Cwmni dŵr - cwmni wedi’i benodi o dan 
Bennod 1 Rhan 2 Deddf Diwydiant Dŵr 1991 
neu drwydded o dan Bennod 1A Rhan 2 y 
Ddeddf honno.



33

Cwrs Dŵr - Sianel naturiol neu fel arall y mae 
dŵr yn llifo ar ei hyd.

Cwrs dŵr arferol - yr holl gyrsiau dŵr sydd 
ddim yn Brif Afonydd dynodedig, ac y mae 
Awdurdodau Lleol, neu, os ydynt yn bodoli, 
y Byrddau Draenio Mewnol, yn gyfrifol 
amdanynt.

Cyfnodau - Mae’r polisïau generig, megis ‘Ad-
drefnu wedi’i Reoli’ yn gorfod cael eu dehongli 
yn bragmatig, yn dibynnu ar amodau lleol a’r 
newid a ragwelir dros y cyfnod byr, y cyfnod 
canolig a’r hirdymor (yn benodol o rŵan hyd 
at 20 mlynedd, o 20 mlynedd i 50 mlynedd, 
ac o 50 mlynedd i 100 mlynedd). Rhaid gweld 
hon fel proses barhaus. Bydd hyd pob cyfnod 
a’r trawsnewid o un cyfnod i’r llall yn dibynnu 
ar pa mor gyflym y bydd lefel y môr yn codi 
mewn gwirionedd.

Cynlluniau Rheoli Risg - cyfres o gamau 
gweithredu i leihau amledd llifogydd a/neu 
ganlyniadau llifogydd at lefelau derbyniol neu 
gytunedig.

Cynlluniau Rheoli Traethlin (SMPs) - Asesiad 
eang ar y peryglon sy’n gysylltiedig â 
phrosesau arfordirol, ac o gymorth i leihau’r 
peryglon hyn i bobl a’r amgylcheddau 
datblygedig, hanesyddol a naturiol. Hon yw 
dogfen rheoli’r arfordir gan y Cyngor.

Cynllun Rhagarweiniol Addasiad 
Arfordirol Fairbourne (2018-19) - dogfen 
i weithredu fel map ffordd ar gyfer y 
newidiadau sydd eu hangen, gan dynnu 
sylw at y camau y bydd eu hangen a’r 
penderfyniadau y bydd angen eu cymryd ar 
wahanol adegau yn y cyfnod hyd at 2054.

D

Dal y Llinell - Cynnal neu uwchraddio lefel yr 
amddiffyniad a ddarperir gan amddiffynfeydd 
neu’r morlin naturiol.

Datwm Ordnance – Datwm Ordnance 
Newlyn yw’r system ar gyfer mesur lefelau tir 
ym Mhrydain Fawr; mae’n cael ei ddefnyddio 
ar gyfer mesur uchder uwben lefel cyfartalog 
y môr. Mae pob mesur of uchder e.e. copa’r 
Wyddfa, 1,085mUDO – yn cael ei fesur mewn 
perthynas â’r waelodlin yma. Mae uchderau 
mewn perthynas â’r datem hwn yn cael 
eu harddangos fel “metrau uwch Datwm 
Ordnance” neu mUDO.

Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 - Deddf 
Seneddol sy’n diweddaru ac yn diwygio 
ddeddfwriaeth i ymdrin â’r bygythiad o 
lifogydd a phrinder dŵr, dau beth y rhagwelir 
y bydd yn cynyddu yn sgil newid hinsawdd.

Dim Ymyrryd Gweithredol - penderfyniad 
i beidio â buddsoddi mewn darparu neu 
gynnal amddiffynfeydd, neu reoli’r arfordir.

Dŵr daear - dŵr a ddelir o dan y ddaear yn y 
pridd neu mewn mandyllau ac agennau yn y 
graig.

E

Erydiad arfordirol - erydiad y morlin, fel arfer 
gan y gwynt a/neu’r tonnau.
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F

FCERM – Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol

Fairbourne Facing Change (FFC) - Grŵp 
cymunedol. Diddymwyd y grŵp hwn ym mis 
Mawrth 2019.

Fairbourne: Symud Ymlaen - Grŵp aml-
asiantaethol sy’n mynd i’r afael â materion 
cymhleth sy’n wynebu Fairbourne ac sy’n 
dwyn ynghyd arbenigedd a gwybodaeth gan 
amrediad o sefydliadau a’r gymuned leol.

G

Grŵp Llifogydd Cymru - is-grŵp Fforwm 
Gwytnwch Cymru.

Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng 
Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru -
Yw’r darparwr cynllunio brys i holl 
Awdurdodau gogledd Cymru sydd yn cael ei 
gynnal gan Gyngor Sir y Fflint.

Gwasgfa arfordirol - pan fydd yr arfordir 
wedi’i amddiffyn gan strwythurau peirianegol, 
mae’r cynnydd yn lefel y mor yn arwain at 
broffil rhynglanwol mwy serth. Gelwir hyn yn 
wasgfa arfordirol.

Gwytnwch - Gallu’r gymuned, gwasanaethau, 
ardal, neu isadeiledd i osgoi llifogydd, osgoi 
erydiad, neu wrthsefyll canlyniadau llifogydd 
neu erydu.

I

Isadeiledd Cenedlaethol Allweddol - 
Isadeiledd sy’n cyflenwi gwasanaethau 
hanfodol, e.e. dŵr, ynni, cyfathrebu, cludiant 
ac ati.

L

LLFA - Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol 
- (yr Awdurdod Lleol) Cyngor Sir neu Gyngor 
Bwrdeistref Sirol yr ardal.

LL

Llifogydd - unrhyw achos lle mae tir sydd 
ddim fel arfer o dan ddŵr yn cael ei orchuddio 
â dwr.

Llifogydd Afonydd - mae hyn yn digwydd 
pan fydd lefelau dŵr mewn sianel yn mynd y 
tu hwnt i gyfaint sianel.

Llifogydd arfordirol - mae’n digwydd pan 
fo amddiffynfeydd arfordirol yn methu â 
gwrthsefyll y llanw uchel arferol sy’n gallu 
creu llifogydd a ragwelir, o bosib pan fydd 
llanw uchel yn cyd-fynd ag ymchwydd storm 
(a berir gan wyntoedd cryfion neu bwysedd 
atmosfferig isel iawn).

Llifogydd dŵr daear - Mae hynny’n digwydd 
pan fo lefelau dŵr daear yn codi uwchlaw’r 
wyneb naturiol. Mae tir isel â haen hydraidd 
oddi tano yn agored iawn i hyn.

M

Mesurau rheoli perygl llifogydd - Y ffordd y 
bydd y perygl o lifogydd yn cael ei reoli.

N

Newid Hinsawdd - unrhyw newid 
hinsawdd dros amser (fel arfer degawdau 
neu hwy), p’un ai oherwydd amrywiaeth 
naturiol neu o ganlyniad i weithgarwch 
pobl.
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P

Prif Afon - Cwrs dŵr a ymddengys felly ar 
Fap Prif Afon, ac y mae gan Asiantaeth yr 
Amgylchedd gyfrifoldeb a grym drosto.

R

RFCC - Pwyllgor Rhanbarthol Llifogydd a’r 
Arfordir - Pwyllgor Asiantaeth yr Amgylchedd 
sy’n gyfrifol am gymeradwyo cynlluniau tymor 
canolig a hir dymor a chynlluniau gweithredol 
i Fwrdd a Phencadlys yr Asiantaeth. Mae’n 
monitro ac yn adrodd ar gynnydd. Dim ond 
un RFCC sydd yng Nghymru, sef grŵp FRMW 
(Flood Risk Management Wales).

Risg - mae’n mesur arwyddocâd digwyddiad 
posib o safbwynt tebygolrwydd ac effaith. Yng 
nghyd-destun Deddf Argyfyngau Sifil 2004, 
mae’r digwyddiadau dan sylw yn argyfyngau.

Risg erydu arfordirol - mae’n mesur 
arwyddocâd erydiad arfordirol posib o 
safbwynt ei debygolrwydd a’i effaith.

Risg gweddilliol - y risg sy’n parhau ar 
ôl i fesurau rheoli risg gael eu gosod. Er 
enghraifft: gall amddiffynfa llifogydd leihau’r 
tebygolrwydd o lifogydd, ond os yw llifogydd 
y tu ôl i’r amddiffynfeydd yn ddwfn iawn, mae’r 
risg gweddilliol i bobl yn uchel iawn ac fe allai 
gweithredu pellach fod yn angenrheidiol i 
leihau’r risg gweddilliol ymhellach.

Risg Llifogydd - cynnyrch tebygolrwydd 
digwyddiadau o lifogydd a’r canlyniadau pan 
fydd llifogydd.

Royal Haskoning – ymgynghoriaeth 
peirianneg arfordirol a rheoli prosiect 
rhyngwladol annibynnol.

Rh

Rheoli Risg - unrhyw beth a wneir at ddiben 
dadansoddi, asesu, a lleihau risg.

Rheoli risg llifogydd Cymru - Pwyllgor 
Llifogydd a’r Arfordir Rhanbarthol (RFCC) 
Cymru.

Rheoli’r risg o erydu arfordirol - unrhyw 
beth a wneir at ddiben dadansoddi, asesu, a 
lleihau’r risg y bydd y morlin yn cael ei erydu.

Rheoli’r risg o lifogydd - y weithred o ddeall 
tebygolrwydd a chanlyniadau llifogydd, a 
cheisio addasu’r ffactorau hyn i leihau’r perygl 
o lifogydd i bobl, eiddo a’r amgylchedd. Dylai 
hyn roi ystyriaeth i ofynion rheoli lefelau 
dŵr ac amgylcheddol eraill, a chyfleoedd a 
chyfyngiadau.

Rhynglanwol - Yr ardal rhwng llanw isel ac 
uchel.

S

Strategaeth Leol Rheoli Risg Llifogydd: yn 
berthnasol i Gymru drwy Adran 10 Deddf 
Llifogydd a Rheolaeth Dŵr 2010, rhaid i 
awdurdodau llifogydd arweiniol lleol baratoi 
strategaethau risg llifogydd lleol, a rhaid 
iddynt nodi sut y byddent yn rheoli’r risg o 
lifogydd lleol yn eu hardaloedd.
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T

Tafod Rowen - darn o dir mwyaf gogleddol 
Fairbourne.

Tebygolrwydd - disgrifir y tebygolrwydd o 
lifogydd fel y tebygolrwydd y bydd lleoliad 
yn cael llifogydd mewn blwyddyn. Gellir 
mynegi hyn fel:  1:20 - Siawns o 1 mewn 20 
o lifogydd mewn unrhyw flwyddyn; neu 5% - 
Tebygolrwydd o 5% o lifogydd yn flynyddol.

Tebygolrwydd uwch na’r tebygolrwydd 
blynyddol - Tebygolrwydd Uwch na’r 
tebygolrwydd blynyddol yw’r tebygolrwydd 
y bydd digwyddiad peryglus naturiol (glaw 
neu lifogydd) yn digwydd yn flynyddol 
ac fe’i mynegir gan amlaf fel canran. Mae 
digwyddiadau glaw mwy (y tu hwnt) 
yn digwydd yn llai aml a bydd iddynt 
debygolrwydd blynyddol is.

Digwyddiad glaw â thebygolrwydd 2% 
yn uwch: Mae gan Ddigwyddiad Glaw â 
thebygolrwydd 2% yn uwch debygolrwydd 
o 2% o ddigwydd mewn blwyddyn, felly, 
unwaith mewn 50 mlynedd.

Digwyddiad glaw â thebygolrwydd 20% 
yn uwch: Mae gan Ddigwyddiad Glaw â 
thebygolrwydd 20% yn uwch debygolrwydd 
o 20% o ddigwydd mewn blwyddyn, felly, 
unwaith bob 5 mlynedd.

Trydydd Sector - Sefydliadau gwirfoddol ac 
nid-er-elw.

Y

Ymddiriedolaeth Mwynderau 
Fairbourne - sefydliad cymunedol dielw 
sy’n rheoli rhai mwynderau ym mhentref 
Fairbourne yn unig. Maent wedi cymryd 
perchnogaeth o’r toiledau cyhoeddus a 
byddant yn edrych ar y ramp. Maent yn 
codi arian ac yn ei ddefnyddio i ariannu 
gwelliannau i fannau cyhoeddus.

U

UKCP’09 – Paratôdd prosiect UK Climate 
Projections 2009 (UKCP09) wybodaeth yn 
gredadwy ar gyfer newidiadau yn yr hinsawdd 
yn yr 21ain ganrif ym Mhrydain. Roedd hyn yn 
cynnwys amcangyfrifon ar gyfer codiad yn 
lefel y môr (senario Uchel, Canolig ac Isel).
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Ydych chi’n teimlo bod unrhyw fylchau yn y cynlluniau presennol o ran rheoli risg 
llifogydd? Os felly, beth yw’r bylchau hyn?

Gallwch gyflwyno’ch adborth mewn un o ddwy ffordd:

i) Trwy fynd i www.fairboourne.info a llenwi’r holiadur electronig.

ii) Trwy lenwi’r ffurflen bapur isod, ei thynnu allan a’i rhoi yn y blwch 
     ymgynghori sydd ar y cownter yn Siop Pentref Fairbourne

I wneud yn siwr bod eich sylwadau yn cael eu ystyried, cofiwch gwneud yn 
siwr eich bod yn cwblhau ac yn dychwelyd yr holiadur erbyn dydd Gwener 22 
Tachwedd 2019

Holiadur ar gyfer Adborth
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Os oes angen i’r gymuned gael ei had-leoli yn y dyfodol, pa ffactorau sy’n bwysig i’r trigolion?
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Beth mwy ydych chi’n ei feddwl y gellid ei wneud i gefnogi’r gymuned dros y degawdau i 
ddod?
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1. Ydych chi’n cwblhau’r holiadur... 

Fel unigolyn 

Ar ran sefydliad neu fusnes 

(Nodwch enw eich sefydliad neu fusnes)

Nodwch eich cod post:

2. Ticiwch y frawddeg sydd yn disgrifio eich sefyllfa orau:

Rydw i’n byw yn Fairbourne yn barhaol

Rydw i’n byw yn Fairbourne, ond nid yno yw fy mhrif 
gartref

Rydw i’n berchen ar eiddo yn Fairbourne ac yn ei rentu 
allan

Arall (nodwch os gwelwch yn dda)

3. Nodwch eich grŵp oedran

15 oed neu iau

16-24 oed 

25-44 oed 

45-64 oed

65-84 oed 

85+ oed

4. Ydych chi’n...

Wryw  

Benyw

Arall   

Gwell gennyf beidio 
â dweud  

5. Mae Adran 6 (1) o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn datgan bod anabledd gan unigolyn os:
   a. Oes gan yr unigolyn hwnnw nam corfforol neu feddyliol, a
   b. Bod gan y nam effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu’r unigolyn i gyflawni   
       gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd

Gan ddefnyddio’r diffiniad hwn, a ydych chi’n ystyried eich hun yn berson anabl?

Ydw 

Nac Ydw

Gwell gennyf beidio a dweud


