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CYNGOR SIR YNYS MȎN
Pwyllgor:
Dyddiad:
Pwnc:
Pwrpas yr Adroddiad:
Cadeirydd Sgriwtini:
Aelod(au) Portffolio:
Pennaeth Gwasanaeth:
Awdur yr Adroddiad:
Rhif Ffôn:
E-bost:
Aelodau lleol:

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
25/02/2020
Gwasanaeth Cynllunio Argyfwng Rhanbarthol a
diweddariad ar faterion Cynllunio Argyfwng yn y
Cyngor
Diweddaru Aelodau ynghylch materion Cynllunio
Argyfwng
Y Cynghorydd Gwilym O Jones
Y Cynghorydd Llinos Medi
Lynn Ball
Neil Culff, Rheolwr, Gwasanaeth Cynllunio
Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd
Cymru (NWC-REPS) a Huw Jones, Pennaeth
Gwasanaethau Democrataidd
Amherthnasol

1 – Argymhelliad/ion

1. Gofynnir i’r Pwyllgor wneud sylwadau ar y prif faterion a nodir yn yr
adroddiad hwn fel rhan o waith craffu ar drefniadau partneriaeth.
2. Bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiadau eraill yn y dyfodol ar waith y Cyngor

i baratoi ar gyfer argyfyngau a hefyd adroddiadau dilyn i fyny penodol yn
sgil argyfyngau lleol neu rhanbarthol y bu’n rhaid i’r Cyngor ymateb iddynt.
2 – Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill

Nid yw gwaith NWC-REPS yn gysylltiedig yn uniongyrchol â’r Cynllun
Corfforaethol. Fodd bynnag, drwy fod â chynlluniau addas mewn lle ar gyfer
Parhad Busnes ac ymateb i argyfyngau, ynghyd â chynlluniau adfer, mae’r
Cyngor yn lliniaru effaith argyfyngau ar gymunedau.
3 – Egwyddorion Fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini

Er mwyn cynorthwyo Aelodau wrth graffu ar y pwnc:3.1 Effaith mae’r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau

[ffocws ar y cwsmer/

dinesydd]

3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn

ariannol ac o ran ansawdd [ffocws ar werth]
3.3 Edrych ar unrhyw risgiau

[ffocws ar risg]

3.4 Craffu’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu warantu ansawdd
ansawdd]

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt:




Hirdymor
Atal

[ffocws ar berfformiad ac
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Integreiddio
Cydweithio
Cynnwys

[ffocws ar lesiant]

4

- Cwestiynau Sgriwtini Allweddol

1. Beth yw’r blaenoriaethau ar gyfer gwaith cynllunio argyfwng ar draws
Gogledd Cymru?
2. A oes sgôp ar gyfer mwy o gydweithio ar faterion penodol?
3. Beth yw’r posibiliadau ar gyfer dysgu ar y cyd ar draws y rhanbarth a
chyfraniad Aelodau?
4. A oes unrhyw flaenoriaethau penodol y dylai’r Cyngor ganolbwyntio arnynt
yn ystod y 3 blynedd nesaf?
5 – Cefndir / Cyd-destun
Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu diweddariad ynghylch y trefniadau
rhanbarthol ar gyfer cynllunio argyfwng ac ymateb i argyfyngau, a’r trefniadau
sydd o fewn y Cyngor ei hun.
Mae gan Gyngor Sir Ynys Môn ddyletswyddau mewn perthynas â chynllunio
argyfwng ac ymateb i argyfyngau dan Ddeddf Argyfyngau Sifil 2004, Rheoliadau
Ymbelydredd (Parodrwydd ar gyfer Argyfyngau a Gwybodaeth Gyhoeddus) 2001,
a Rheoliadau Diogelwch Piblinellau 1996.
Mae’r Cyngor yn cyflawni ei rwymedigaethau trwy gydweithio ag awdurdodau lleol
eraill Gogledd Cymru trwy’r Gwasanaeth Cynllunio Argyfwng Rhanbarthol
Cynghorau Gogledd Cymru (NWC-REPS), sy’n cael ei arwain gan Gyngor Sir y
Fflint. Mae NWC-REPS yn adrodd i Fwrdd Gweithredol, sy’n cynnwys swyddog o
bob un o’r Awdurdodau Lleol sy’n bartneriaid i’r gwasanaeth. Mae’r Bwrdd yn
derbyn adroddiadau am raglenni gwaith rhanbarthol ac yn eu monitro.
Sefydlwyd y gwasanaeth yn 2014 a Gogledd Cymru yw’r rhanbarth gyntaf yng
Nghymru i ffurfio gwasanaeth hollol integredig i gynorthwyo pob Cyngor i gyflawni
eu dyletswyddau cynllunio argyfwng, parhad busnes ac ymateb i argyfyngau. Un
o brif amcanion sefydlu gwasanaeth rhanbarthol oedd cynyddu gwytnwch a
gwella’r gefnogaeth arbenigol i awdurdodau lleol.
O fewn y Cyngor, rhennir cyfrifoldebau am gynllunio argyfwng ac ymateb i
argyfyngau ar draws gwasanaethau ac mae cynrychiolwyr enwebedig ym mhob
gwasanaeth. Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd o’r Gweithgor Swyddogion Cynllunio
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Argyfwng. O safbwynt gwasanaethau, mae’r cyfrifoldeb am gynllunio argyfwng yn
cael ei reoli oddi fewn i wasanaeth Busnes y Cyngor.
Mae’r Cyngor yn elwa o gael mynediad at ystod eang o wybodaeth a chefnogaeth
gan y gwasanaeth rhanbarthol. Mae hyn yn cynnwys rhannu arferion da ymysg
awdurdodau. Fodd bynnag, er mwyn i’r gwasanaeth fod yn effeithiol, mae’n
hollbwysig bod gwasanaethau’r Cyngor yn parhau i ymgysylltu â’r
gweithgareddau yr ymgymerir â nhw, i sicrhau bod cynllunio argyfwng, parhad
busnes ac ymateb i argyfyngau yn cael eu sefydlu’n gadarn yn y Cyngor.
5 (a) Rhaglen Waith Rhanbarthol
Ffliw Pandemig
Mae NWC-REPS yn gweithio ar draws y rhanbarth gyda’r Fforwm Cymru
Gydnerth Leol ac asiantaethau partner i adolygu’r trefniadau parodrwydd ar gyfer
Ffliw pandemig/ firws corona. Bydd y Cynghorau’n derbyn canllawiau priodol gan
Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn ôl yr angen.
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth – Grŵp ‘4x4 Response Wales’
Bu NWC-REPS yn gweithio gyda’r sefydliad gwirfoddol i gytuno ar delerau a
gweithredu trefniadau ar gyfer defnyddio perchnogion cerbydau 4x4 fel
gwirfoddolwyr i gynorthwyo gwasanaethau’r Cyngor, ar adegau o angen, megis
yn ystod tywydd garw. Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhanbarthol yw hwn a
gymeradwywyd gan Fwrdd Gweithredol NWC-REPS.
Cynllun Argyfwng Ffordd Glandŵr, Llangefni
Mae NWC-REPS wedi cydweithio â chydweithwyr yn y gwasanaeth Priffyrdd i
gynhyrchu Cynllun Argyfwng Lleol, ar ôl cynnal trafodaethau gyda Chyfoeth
Naturiol Cymru.
Prosiect EXODUS (rhannu gwybodaeth am bobl fregus)
Mae NWC-REPS a CSYM wedi nodi'r eiddo y mae peryg i lifogydd effeithio arnynt
yn y 4 ardal arfordirol, Biwmares, Traeth Coch, Bae Trearddur a Dwyran, a’r 2
ardal sydd dan fygythiad o lifogydd gan afonydd, sef Llangefni a Dwyran. Hefyd,
bydd eiddo yn cael ei nodi yn yr Ardaloedd Cynllunio Argyfwng ar gyfer piblinellau
pwysedd uchel yng Nghynllun Argyfwng Wales & West Utilities ar gyfer Piblinellau
sy’n Achosi Perygl o Ddamwain Fawr, a luniwyd yn unol â Rheoliadau Diogelwch
Piblinellau 1996. Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda’r Gwasanaethau
Cymdeithasol i gadw cronfa ddata o bobl fregus sy’n byw yn yr ardaloedd hyn pe
cyfyd argyfwng.
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BLAENORIAETHAU CYNLLUNIO NWC-REPS AR GYFER Y DYFODOL
Cynllun
Statws
Cynllun Llygredd Arfordirol Cynghorau
Bydd y Cynllun Llygredd Arfordirol yn
Gogledd Cymru
cael ei ddatblygu drwy gymryd i
(gydag adrannau penodol ar gyfer
ystyriaeth y gwersi a ddysgwyd o’r
Awdurdodau Lleol – Data arfordirol a
digwyddiad ym Marina Caergybi – 2020
Chanllawiau Glanhau CSYM)
Amserlen – cychwyn ym mis
Chwefror 2020
Cynllun Adfer – cynllunio ar gyfer y
Adolygwyd Templed Gogledd Cymru
broses adfer ac ailsefydlu busnes fel
gan y gwasanaeth rhanbarthol yn 2019
arfer yn dilyn argyfwng yng Nghyngor
a chynhyrchwyd Cardiau Gweithredu ar
Sir Ynys Môn
gyfer Grwpiau Adfer. Yna, bydd angen
nodi Swyddogion o CSYM i ymgymryd
â gwahanol rolau yn y cynllun.
Amserlen – Ebrill 2020
5 (b) Agweddau Eraill o Raglen Waith CSYM
Rheoli Parhad Busnes
1.1. Profi Cynlluniau Rheoli Parhad Busnes – Ymarfer Synergedd, Ebrill
2019
Cynhaliwyd ymarfer pen desg ar y cyd gyda Chyngor Sir y Fflint ym mis Ebrill
2019 i brofi trefniadau. Yn dilyn yr ymarfer hwn, argymhellwyd bod cynlluniau
Rheoli Parhad Busnes yn cael eu hadolygu. Fel rhan o raglen waith NWC-REPS
ar gyfer 2020/21, bydd y gwasanaeth rhanbarthol yn adolygu’r templed safonol yn
ystod Ch3 ac yn darparu canllaw i awdurdodau ynghylch symleiddio cynlluniau,
gan gynnwys rhoi mwy o bwyslais ar gardiau gweithredu. Mater arall a nodwyd
oedd yr angen am bolisi ynghylch defnyddio staff y Cyngor yn ystod argyfwng. O
ganlyniad, paratowyd canllawiau ar gyfer Rheolwyr - Polisi a Gweithdrefn Parhad
Busnes ar gyfer Defnyddio Staff mewn Argyfwng. Mae mwy o weithgareddau
wedi eu cynllunio ar gyfer y dyfodol i wreiddio a phrofi’r cynlluniau, gan gynnwys
profi Cynllun Adfer y Pencadlys ym mis Mai 2020.
1.2

Cynlluniau Rheoli Parhad Busnes Gwasanaeth

Mae’r HOLL wasanaethau wedi diweddaru eu cynlluniau yn ystod Ch3, gan
gynnwys y risgiau’n ymwneud â gadael yr UE heb gytundeb. Mae rhagor o waith
yn cael ei wneud yn y gwasanaeth Addysg, gan gynnwys Llyfrgelloedd, Archifau
ac Oriel Ynys Môn fel rhan o’r cynllun Rheoli Parhad Busnes ar gyfer y
gwasanaeth.
1.3

Adroddiad Archwilio Mewnol – Rheoli Parhad Busnes
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Erbyn hyn mae Archwilio Mewnol wedi cynhyrchu adroddiad ar Barhad Busnes ac
wedi ceisio ateb y cwestiwn a ganlyn:


Oes gan y Cyngor systemau cadarn yn eu lle er mwyn gallu ymateb i
argyfyngau a/neu amhariad er mwyn gallu parhau i ddarparu
gwasanaethau hanfodol?

Ar y cyfan, mae canlyniad yr adolygiad yn gadarnhaol a rhoddwyd ‘Sicrwydd
Rhesymol’ iddo. Cyflwynwyd yr adroddiad archwilio i’r Pwyllgor Archwilio a
Llywodraethu ar 11 Chwefror 2019. Bydd NWC-REPS yn cynorthwyo Cyngor Sir
Ynys Môn (drwy’r Gweithgor Cynllunio Argyfwng) i roi sylw i’r argymhellion.
1.4 Wylfa
Yn y gorffennol, roedd rheoliadau’n ei gwneud yn ofynnol i baratoi Cynllun Oddi ar
y Safle ar gyfer Wylfa. Ym mis Medi 2019 roedd NWC-REPS yn gyfrifol am
gydlynu a chyflawni ymarfer amlasiantaethol, a gafodd ei dderbyn gan Y Swyddfa
Rheoleiddio Niwclear fel prawf o’r cynllun Oddi ar y Safle. Yn dilyn gwaith ar y
safle, mae’r Cyngor wedi derbyn cadarnhad nad oes rhaid iddo gael cynllun oddi
ar y safle erbyn hyn, ac felly mae’r ddogfen hon wedi cael ei thynnu’n ôl.
1.5

Hyfforddiant Staff

Bob blwyddyn, mae’r Fforwm Cymru Gydnerth Leol yn paratoi rhaglen
hyfforddiant amlasiantaethol. Mae NWC-REPS yn cynorthwyo’r Cynghorau i nodi
anghenion hyfforddi staff ar wahanol lefelau. Mae staff wedi cymryd rhan mewn
digwyddiadau hyfforddi Strategol, Tactegol a Gweithredol ac mae hyfforddiant
tebyg wedi’i drefnu ar gyfer 2020/21. Mae hon yn agwedd bwysig o baratoadau’r
Cyngor mewn perthynas â chynllunio argyfwng.
6 – Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb [cynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg]
Ni chynhaliwyd asesiad.
7 – Oblygiadau Ariannol
Cyfraniadau Ariannol CSYM i NWC-REPS ers sefydlu’r gwasanaeth
2014/15
72,482
2015/16
67,049
2016/17
65,708
2017/18
64,394
2018/19
63,106
2019/20
61,844
Mae Bwrdd Gweithredol NWC-REPS wedi cytuno (Tachwedd 2019) i gadw’r
cyfraniadau ariannol ar yr un lefel â 2019/20 yn 2020/21.
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8 – Atodiadau
Adroddiad Blynyddol NWC-REPS 2018/19
9 - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw
wybodaeth bellach os gwelwch yn dda):
Cytundeb Lefel Gwasanaeth NWC-REPS a Chytundeb Rhwng-Awdurdodau.
Adroddiad i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 15/10/18.

10 - Dyddiad
11/2/20

Gwasanaeth Cynllunio at
Argyfwng Rhanbarthol
Cynghorau Gogledd Cymru

Adroddiad Blynyddol 2018/19

ymholiadau@gcar-cgc.org.uk
01532 702124

GWASANAETH CYNLLUNIO AT ARGYFWNG RHANBARTHOL CYNGHORAU GOGLEDD
CYMRU (NWC-REPS).
Mae Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn
gweithio gyda’i gilydd mewn partneriaeth drwy sefydlu Gwasanaeth Cynllunio
at Argyfwng ar gyfer Gogledd Cymru yn 2014. Mae’r Gwasanaeth yn ymgymryd
â swyddogaethau’r Cynghorau mewn perthynas ag argyfyngau sifil posibl ac
mae’n atebol i Fwrdd Gweithredol sy’n cynnwys uwch gynrychiolwyr y Cynghorau
hynny. Mae NWC-REPS yn darparu gwasanaeth i sicrhau bod Awdurdodau Lleol
yn cydymffurfio â’r deddfwriaethau canlynol:
• Deddf Argyfyngau Sifil Posibl, 2004
• Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr, 2015
• Rheoliadau Diogelwch Piblinellau, 1996
• Rheoliadau Pelydriad (Parodrwydd am Argyfwng a Gwybodaeth i’r Cyhoedd),
2001 a’r Rheoliadau Pelydriad (Parodrwydd am Argyfwng a Gwybodaeth i’r
Cyhoedd) dilynol yn 2019
Dyma adroddiad blynyddol Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol – Cynghorau
Gogledd Cymru ar gyfer y flwyddyn 1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019. Mae’n cynnwys y gwaith a
wnaed gan NWC-REPS ar draws y chwe awdurdod lleol yn y rhanbarth, ynghyd â’r gweithgareddau
amlasiantaeth a gynhaliwyd i gefnogi Fforwm Gwydnwch Lleol Gogledd Cymru.
Mae’r gwasanaeth yn gweithio i:
• Leihau dyblygu ac ailadrodd tasgau
• Gwella cysoni’r gwaith a gwydnwch y timau
• Gwella’r defnydd o’r adnoddau sydd ar gael drwy rannu cefnogaeth arbenigol
a thasgau cyffredin
• Gwella cysondeb yr ymateb rhwng yr awdurdodau
• Gwella sianeli cyfathrebu rhwng Fforwm Gwydnwch Gogledd Cymru a’r awdurdodau
lleol

Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru Adroddiad Blynyddol 2018/19

RHEOLI DIGWYDDIADAU
Mae NWC-REPS yn darparu Swyddog Dyletswydd 24/7 drwy gydol y flwyddyn i weithredu
fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymateb
i argyfwng.
Yn 2018/19, cynorthwyodd
NWC-REPS yn y rôl hon
yn y dulliau canlynol: -

Yn ogystal â hyn, roedd NWC-REPS yn darparu cefnogaeth barhaus i Gyngor Sir Ynys Môn mewn
perthynas â digwyddiad yn ymwneud â difrod i Farina Caergybi a llygredd arfordirol dilynol. Er bod
y digwyddiad wedi digwydd ddechrau mis Mawrth, roedd y cyfnod adfer yn para am sawl wythnos.
Roedd y gefnogaeth yn cynnwys trefnu a hwyluso ôl-drafodaeth amlasiantaeth ar gyfer y digwyddiad.
Yn ystod y flwyddyn, bu NWC-REPS yn cynrychioli Awdurdodau Lleol mewn Grwpiau Cydlynu Tactegol
Amlasiantaeth ar gyfer 2 o’r digwyddiadau uchod (1 wedi’i weithredu a’i reoli gan NWC-REPS) a sawl
Grŵp Cydlynu Strategol i baratoi ar y cyd ar gyfer gadael yr UE.

Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru Adroddiad Blynyddol 2018/19

Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru Adroddiad Blynyddol 2018/19

DYSGU A DATBLYGU
Yn 2018/19, hwylusodd NWC-REPS hyfforddiant ac ymarfer ar gyfer staff Awdurdodau
Lleol ar draws 9 testun gwahanol, yn amrywio o wydnwch seibr i reoli digwyddiad
strategol gyda dros 60 o weithwyr Awdurdodau Lleol yn eu mynychu. Roeddem hefyd
yn croesawu cyfraniadau gan bartneriaid megis y gwasanaethau brys a Chyfoeth Naturiol
Cymru yn nifer o’r digwyddiadau hyn.

CYFLE DA I CHWARAEWYR
“GYFARFOD
AG UNIGOLION A
ALLAI FOD YN GYDWEITHWYR
MEWN DIGWYDDIADAU
YN Y DYFODOL

”

EGLURO NIFER O
“YMHOLIADAU
AC
ATGYFNERTHU FY RÔL /
DYLETSWYDDAU FEL
WARDEN LLIFOGYDD

”

Roedd yr Ymarfer yn ceisio gwella gwybodaeth a pharatoadau amlasiantaeth ar gyfer digwyddiadau
llifogydd drwy brofi’r trefniadau yn y Cynlluniau Llifogydd Cymunedol ar gyfer cymunedau Bangor Is
y Coed a’r Orsedd. Er ei fod yn ymarfer amlasiantaeth, wedi’i ddarparu drwy’r Fforwm Gwydnwch
Lleol, roedd swyddogion NWC-REPS yn allweddol i ddyluniad a darpariaeth y digwyddiad hwn.

Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru Adroddiad Blynyddol 2018/19

GWYDNWCH CYMUNEDOL
Yn 2018, cynhaliodd NWC-REPS brawf o’i ‘Becyn Gwaith’ Gwydnwch Cymunedol gyda 4
Cyngor Tref a Chymuned ar draws y rhanbarth. Nod y gwaith yw cynorthwyo cymunedau
i baratoi’n well ac i fod yn fwy gwydn wrth wynebu argyfyngau. Rydym yn awr wedi derbyn
adborth cymunedau ar ddefnyddioldeb y cynnyrch yn y Pecyn Gwaith. Y gobaith oedd
cwblhau’r prawf yn 2018/19 ond oherwydd newidiadau personél o fewn y gwasanaeth,
bydd yn gam i’w gyflawni yn 2019/20 i ymgorffori’r adborth i fersiynau gweithiol y gellir
eu hyrwyddo ar draws holl ardaloedd yr Awdurdodau Lleol.

Cynllun
Argyfwng I’r
Cartref

*Mae’r templed hwn wedi ei gynhyrchu gan Gynghorau Gogledd Cymru – Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol
(GCAR-CGC) ar ran:-

1

Home
Emergency Plan

‘This plan template has been produced by North Wales Councils - Regional Emergency Planning Service (NWC-REPS) on behalf of:

1
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Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, mae NWC-REPS hefyd wedi lansio ei wefan
gyhoeddus, sef lleoliad ar-lein ar gyfer Pecyn Gwaith Gwydnwch Cymunedol,
cyngor Parhad Busnes i Fentrau Bach-Canolig, a gwybodaeth gyffredinol am
y Gwasanaeth a chynllunio rhag argyfwng.

Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru Adroddiad Blynyddol 2018/19

Trychineb Disaster
A fydd eich busnes yn goroesi?

Rheoli Parhad
Busnes ac Adfer
ar ôl Trychineb
DECHRAU’R GWAITH

Business Continuity
Management &
Disaster Recovery
GETTING STARTED

Checklist for Local Businesses & Organisations

Rhestr Wirio i Fusnesau a Sefydliadau Lleol

Lluniwyd y ddogfen hon i gynorthwyo busnesau a sefydliadau lleol i
ysgrifennu eu Cynlluniau Parhad y Busnes eu hunain.

This Document has been designed to assist local businesses
and organisations in writing their own Business Continuity Plans

Enw’r
Sefydliad:

....................................................................

Name of
Organisation:

....................................................................

Dyddiad:

....................................................................

Date:

....................................................................

‘Nid oes gan 65% o Fentrau bach i ganolig gynllun i ymdopi gyda’r posibilrwydd
o risgiau fyddai’n tarfu ar weithrediad eu busnes business operations’
www.businesscontinuityuk.net

65%

o Fentrau bach i ganolig gynllun
i ymdopi gyda’r posibilrwydd o
risgiau fyddai’n tarfu ar weithrediad
eu busnes business operations
Ffederasiwn Busnesau Bach, 2018

Canllaw

Gynllunio ar
gyfer Parhad
Busnes

65%

of small to medium Enterprise’s
do not have a plan to cope with
potential disruption risks to their
business operations
The Federation of Small Businesses, 2018

A Guide on

Business
Continuity
Planning

‘65% of small to medium Enterprise’s do not have a plan to cope with
potential disruption risks to their business operations’
www.businesscontinuityuk.net

Oherwydd bod angen i’r ddogfen hon apelio at nifer o fusnesau lleol a sefydliadau
gwahanol, efallai nad yw pob rhan ohoni’n berthnasol i’ch sefydliad penodol chi.

As this document needs to appeal to a variety of local businesses and other
organisations, not all of the content may be relevant to your particular establishment.

Felly, a wnewch chi ddefnyddio’r ddogfen hon mewn modd hyblyg,
a’i haddasu at eich gofynion penodol, ac edrych ar ffynonellau gwybodaeth
a chanllawiau eraill ar gyfer Rheoli Parhad Busnes (RhPB) yn ôl y gofyn.

Therefore please use this document in a flexible manner by adapting it to your particular
need, and referring to other sources of BCM information and guidance where necessary

1

Nid oes gan

Will your business survive?

1

Pam ei fod yn bwysig, beth i’w
wneud a lle i fynd i gael cymorth

Why is it important, what to do
and where to go for help
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Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru Adroddiad Blynyddol 2018/19

GWYDNWCH SEFYDLIADOL
Yn ystod 2018/19, cytunodd NWC-REPS gyda’i Fwrdd Gweithredol y byddai’n datblygu
model rhanbarthol ar gyfer datblygu gwydnwch drwy Wirfoddolwyr Corfforaethol i
gefnogi’r ymateb i argyfyngau. Dechreuodd y gwaith prawf cychwynnol gyda Chyngor
Sir y Fflint cyn ei gyflwyno ar draws y rhanbarth yn 2019/20..

GWIRFODDOLWYR
CORFFORAETHOL

Mae Eich Cyngor Eich Angen
Bydd angen i chi fel gwirfoddolwr
weithio gyda sensitifrwydd mewn
amgylchedd heriol a newidiol.

Gwirfoddolwyr
Corfforaethol

Corporate
Volunteers

Beth allwch chi ei wneud i
helpu eich Awdurdod Lleol
mewn argyfwng

What you can do to help your
Local Authority in an emergency

GCAR-CGC: 01352 702124 /
enquiries@nwc-reps.org.uk

NWC-REPS: 01352 702124 /
enquiries@nwc-reps.org.uk

Ni thelir am fod ar gael i ymateb,
fodd bynnag, yn ystod digwyddiad
byddai amser i ffwrdd yn cael ei
roi yn ystod digwyddiad i weithio
allan o oriau gwaith arferol.

Rydym eich angen chi!

CORPORATE

VOLUNTEERS
Your council needs you!
As a volunteer you would need to work
with sensitivity in a changing and
challenging environment.
There is no payment for being available
to respond, however, during an incident
time off in lieu would be granted to
those called in to work out of normal
working hours.

Working on behalf of:

Yn gweithio ar ran:

We need you!
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Mae ffurflen gais a gwybodaeth bellach ar gael gan
Dîm Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol
Gogledd Cymru ar:

An application form and further information can
be obtained from the North Wales Council’s
Regional Emergency Planning Team on:

Ffôn: 01352 702124

Tel: 01352 702124

E-bost: ymholiadau@gcar-cgc.org.uk
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