Sut ydym yn penderfynu beth yw perygl
llifogydd ar gyfer ardal awdurdod lleol.
Isel iawn

Isel

Potential Impacts
Canolig

Canolig Uchel

Trafferthion lleiaf posibl

Mân drafferthion

Trafferthion sylweddol

Trafferthion difrifol

Dim effaith eang ar y cyfan, er
hynny, efallai y bydd;

•

Llifogydd ar dir a ffyrdd lleol –
perygl o sgrialu ar ddŵr

•

Llifogydd yn effeithio ar adeiladau a
rhannau o gymunedau

•

Llifogydd eang yn effeithio ar nifer sylweddol o
adeiladau a chymunedau

•

Mân lifogydd yma ac acw
ar dir isel a ffyrdd

•

Gall llifogydd lleol effeithio ar
adeiladau unigol

•

Difrod posibl i adeiladau/strwythurau

•

•

Ambell achos o
donnau/ewyn yn chwythu
ar bromenadau arfordirol

•

Peryglon posibl yn sgil dŵr dwfn
a/neu ddŵr sy’n llifo’n gyflym.
Tonnau mawr yn uwch na’r glannau
neu’n gorlifo’r arfordir

Perygl i fywyd yn sgil dŵr sy’n llifo’n gyflym
a/neu ddŵr dwfn. Achosion sylweddol o
donnau mawr yn uwch na’r glannau neu’n
gorlifo’r arfordir

•

Gall adeiladau a/neu strwythurau ddymchwel

•

Ychydig o drafferthion neu
ddim trafferthion teithio o
gwbl, er y gallai dŵr wyneb
arwain at amodau gyrru
anodd

•

•

Gall dŵr sy’n tasgu o’r môr
a/neu donnau gwyllt effeithio
ar adeiladau unigol ar yr
arfordir
Trafferthion lleol i safleoedd
allweddol a nodwyd mewn
cynlluniau llifogydd (e.e.
rheilffyrdd, cyfleustodau)

•

Trafferthion posibl i’r rhwydwaith
(e.e. rheilffyrdd, cyfleustodau)

•

Trafferthion eang neu golli rhwydweithiau (e.e.
rheilffyrdd, cyfleustodau, ysbytai)

•

Disgwylir trafferthion i’r rhwydwaith
teithio. Sawl ffordd yn debygol o gau.

•

Efallai y bydd angen trefnu bod pobl yn cael eu
symud ar raddfa fawr

•

Trafferthion difrifol i’r rhwydweithiau teithio.
Perygl i fodurwyr gael eu dal gan y llifogydd.

Trafferthion lleol i deithwyr –
amseroedd teithio hirach

Matrics Peryglon Llifogydd
(Llifogydd afon, llanw, arfordirol, dŵr wyneb a dŵr daear)

Allwedd peryglon llifogydd
Tebygolrwydd

•

Uchel
Canolig
Isel
Isel iawn
Effeithiau Posibl

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â’r Swyddfa Dywydd a’r
Environment Agency i asesu’r effaith bosibl ar bob ardal awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr.

