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Aelodau Lleol:

Mae’n berthnasol i’r holl Aelodau

1 – Argymhelliad/argymhellion
1.1 Gofynnir i’r Pwyllgor nodi cynnydd gwaith Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng
Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru hyd yma.

2 – Cyswllt â Chynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill
2.1 Mae gan y Cyngor ddyletswyddau mewn perthynas â chynllunio ar gyfer argyfyngau
ac ymateb iddynt o dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, Rheoliadau (Parodrwydd a
Gwybodaeth Gyhoeddus) Argyfyngau Ymbelydrol 2001, a Rheoliadau Diogelwch
Piblinellau 1996.
2.2 Mae’r Cyngor yn brif ymatebydd ac mae’n cyflawni ei rwymedigaethau trwy
gydweithio ag Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru trwy Wasanaeth Cynllunio at Argyfwng
Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru (GCARh-CGC).
2.3 Mae’n ofynnol i Wasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd
Cymru gyflwyno adroddiad bob blwyddyn i’r pwyllgor hwn trwy gyfrwng Adroddiad
Blynyddol.

3 – Egwyddorion fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini
I gynorthwyo Aelodau wrth graffu ar y pwnc:3.1 Yr effaith y mae’r mater yn ei chael ar unigolion a chymunedau [canolbwyntio ar y
cwsmer/dinesydd]
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3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol
ac o ran ansawdd [canolbwyntio ar werth]
3.3 Edrych ar unrhyw risgiau [canolbwyntio ar risg]
3.4 Sgrwtini’n cymryd rôl rheoli perfformiad neu sicrhau ansawdd [canolbwyntio ar berfformiad
ac ansawdd]

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt:
 Hirdymor
 Atal
 Integreiddio
 Cydweithio
 Cynnwys
[canolbwyntio ar lesiant]

4 – Cwestiynau Sgriwtini Allweddol
4.1 I ba raddau y cyflawnodd y gwasanaeth rhanbarthol ei swyddogaethau a’i nodau
allweddol ar gyfer 2020/21 (yn ystod cyfnod y pandemig)?
4.2 Beth yw blaenoriaethau allweddol uniongyrchol y gwasanaeth er mwyn cefnogi’r
Cyngor a Gogledd Cymru wrth inni, gobeithio, ddod allan o gyfnod y pandemig?
5

– Cefndir / Cyd-destun

5.1 Mae gan y Cyngor ddyletswyddau mewn perthynas â chynllunio ar gyfer argyfyngau
ac ymateb iddynt o dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, Rheoliadau (Parodrwydd a
Gwybodaeth Gyhoeddus) Argyfyngau Ymbelydrol 2001, a Rheoliadau Diogelwch
Piblinellau 1996.
5.2 Mae’r Cyngor yn brif ymatebydd ac mae’n cyflawni ei rwymedigaethau trwy
gydweithio ag Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru trwy Wasanaeth Cynllunio at Argyfwng
Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru (GCARh-CGC), a Chyngor Sir y Fflint yw’r
awdurdod lletyol ar gyfer y gwasanaeth.
5.3 Gogledd Cymru yw’r rhanbarth gyntaf yng Nghymru i ffurfio gwasanaeth hollol
integredig i gynorthwyo pob cyngor i gyflawni eu dyletswyddau. Mae’n cael ei gefnogi gan
Fwrdd Gweithredol sy’n cynnwys y chwe Chyngor. Mae hyn yn cael ei ategu gan
Gytundeb Lefel Gwasanaeth a Chytundeb Rhyng-Awdurdodau.
5.4 O fewn y Cyngor, mae cyfrifoldebau am gynllunio at argyfyngau ac ymateb iddynt yn
cael eu rhannu ymysg y gwasanaethau ac mae cynrychiolwyr gwasanaeth dynodedig yn
cael eu nodi o fewn strwythur y Tîm Rheoli Ymateb i Argyfwng.
5.5 Er bod llawer o gynnydd wedi’i wneud, mae gwaith yn mynd rhagddo i atgyfnerthu
ymhellach y dull o gyflawni’r gweithgareddau a ddarperir gan y gwasanaeth, yn arbennig
trwy gryfhau trefniadau rheoli perfformiad a chyflwyno hyfforddiant. Bydd hyn yn caniatáu
i’r gwasanaeth flaenoriaethu meysydd gwaith a dyrannu adnoddau yn fwy effeithiol, yn
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ogystal â sicrhau bod cynghorau’n manteisio’n llawn ar yr ystod o arbenigedd a geir o
fewn y gwasanaeth.
Gweithgareddau Rhanbarthol
5.6 Y Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol (GCARh-CGC) yw’r prif gyswllt
rhwng y Cyngor a Fforwm Lleol Cymru Gydnerth y Gogledd (FfLlCG), ac mae
cyfraniadau gan staff y gwasanaeth yn hanfodol i grwpiau amlasiantaethol,
digwyddiadau, prosesau a chynlluniau.
5.7 Adolygu ac adnewyddu Cytundeb Gwasanaeth 4 x 4 Gogledd Cymru. Mae hwn yn
gytundeb ffurfiol rhwng y chwe awdurdod a Gwasanaeth 4 x 4 Cymru ac mae’n disgrifio’r
mecanweithiau i’w dilyn pe byddai angen cymorth ar unrhyw awdurdod i ddarparu
gwasanaethau. Mae’r gwasanaeth gwirfoddol wedi bod yn bartner amhrisiadwy wrth
gynorthwyo mewn tywydd garw ac maent wedi cynorthwyo i achub pobl o’u cartrefi neu
adeiladau eraill yn ystod llifogydd a chludo staff gofal i ardaloedd anghysbell nad oedd
modd eu cyrraedd mewn car oherwydd eira trwm.
5.8 Gan fod y pandemig wedi cyfyngu ar hyfforddiant ystafell ddosbarth, mae’r Grŵp
Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol wedi arallgyfeirio er mwyn sicrhau fod staff yn parhau
i fod yn gymwys yn eu rolau cynllunio at argyfwng ac ymateb i ddigwyddiadau. Mae’r
Gwasanaeth wedi dylunio a chyflwyno nifer o fodiwlau e-ddysgu, gan gynnwys Rheolaeth
Strategol, Rheolaeth Dactegol a Hyfforddiant i staff Canolfannau Gorffwys. Ar hyn o bryd,
mae’r modiwlau hyn yn cael eu hychwanegu at borth Cronfa Ddysgu fewnol Cyngor Sir
Ynys Môn.
5.9 Mae’r Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol yn parhau i ddarparu cymorth
tu allan i oriau i’r awdurdod lleol a gwasanaethau brys mewn ymateb i ymholiadau a
digwyddiadau 24 awr y dydd, 356 diwrnod y flwyddyn. I brofi ymatebion mewn
awdurdodau lleol mae’r Gwasanaeth Cynlluni at Argyfwng Rhanbarthol yn cynnal
Ymarfer Cooper bob chwarter i brofi’r manylion cyswllt sydd gennym ac argaeledd staff
allweddol tu allan i oriau gwaith arferol.
Gweithgareddau o fewn y Cyngor
5.10 Mae’r strwythur Tîm Rheoli Ymateb i Argyfwng o fewn y Cyngor yn hwyluso’r gwaith
o gydlynu digwyddiadau sydd ag oblygiadau Parhad Busnes i’r awdurdod. Bydd y Tîm
Rheoli Ymateb i Argyfwng yn cydlynu’r ymateb i unrhyw ddigwyddiadau amlasiantaethol
ar ran y Cyngor.
5.11 Mae’r Tîm Rheoli Ymateb i Argyfwng yn darparu mecanwaith cadarn ar gyfer
darparu swyddogaethau cynllunio ac ymateb. Mae timau’n cyfarfod yn rheolaidd i
adolygu’r trefniadau sydd ar waith a nodi unrhyw weithgareddau yn y dyfodol. Mae’r
Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn goruchwylio’r gwaith.
5.12 Mae’r Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol yn cefnogi’r Tîm Rheoli
Ymateb i Argyfwng trwy gynrychioli Awdurdodau Lleol yn y Fforwm Lleol Cymru Gydnerth
a’r is-grwpiau. Yn ogystal, mae’r Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol yn
cynorthwyo’r awdurdod trwy ysgrifennu, ymarfer a phrofi cynlluniau argyfwng fel y manylir
isod:
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5.13 Datblygwyd Cynllun Canolfannau Gorffwys mewn Argyfwng Rhanbarthol ar gyfer y
Cyngor. Mae hyfforddiant i staff y Ganolfan Orffwys yn cael ei gefnogi ymhellach trwy
ychwanegu modiwl e-ddysgu. Mae hyn hefyd yn cefnogi ceisiadau gan awdurdodau lleol
eraill am gefnogaeth gan y naill a’r llall gan fod y cynllun yn un generig i’r chwe Chyngor
yng Ngogledd Cymru erbyn hyn.
5.14 Cynlluniau Parhad Busnes – Ar ddechrau’r Pandemig, rhoddwyd cynlluniau Parhad
Busnes ar waith er mwyn i’r Cyngor nodi a blaenoriaethu gwasanaethau holl bwysig a
gwaith angenrheidiol i sicrhau eu bod yn cael eu cynnal. Trwy gydol y pandemig,
dosbarthodd y Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol holiadur i gael
dealltwriaeth o sut roedd y cynlluniau’n cael eu defnyddio yn ystod y pandemig ac i nodi
unrhyw welliannau hefyd. Mae bod â chynlluniau Parhad Busnes ar waith yn ofyniad
statudol o dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004. Mae templed y cynllun yn cael ei
adolygu ar hyn o bryd a sefydlwyd grŵp tasg a gorffen rhanbarthol i gyflawni’r gwaith
hwn. Pan fydd y templed wedi’i gwblhau, bydd adolygiad o gynlluniau ar lefel
gorfforaethol a gwasanaeth yn dechrau o fewn y Cyngor.
5.15 Trefniadau ar gyfer Argyfyngau Mawr – mae’r Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng
Rhanbarthol wedi cwblhau templed ar gyfer Trefniadau Argyfyngau Mawr. Pan fydd y
templed yn cael ei roi ar waith, bydd swyddogion yn gallu cynllunio ar gyfer argyfyngau
ac ymateb i unrhyw argyfwng neu argyfwng posib o fewn y Sir yn effeithiol ac yn
effeithlon mewn dull cydlynus. Mae drafft o’r templed wedi’i gwblhau ac mae’n cael ei
adolygu.
COVID-19
5.16 Mae Cynllunio Argyfwng ar gyfer y pandemig coronafeirws yn gyfrifoldeb o dan
ddeddfwriaeth Argyfyngau Sifil Posibl ac mae’n cael ei arwain ar lefel genedlaethol gan
lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Ar lefel Gogledd Cymru, mae hyn yn cael ei
gydlynu a’i arwain gan y Fforwm Lleol Cymru Gydnerth (lle mae’r sector cyhoeddus yn
cydweithio), trwy’r Grŵp Cydgysylltu Strategol (GCS) argyfyngau.
Gweithgareddau Rhanbarthol
5.17 Ar ddechrau’r pandemig COVID-19, roedd cyfarfodydd aml-asiantaethol yn cael eu
cynnal yn ddyddiol. Derbyniodd y Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol un
cais am gymorth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC). Er bod nifer o
wasanaethau iechyd ledled Cymru wedi’u hatal, roedd rhaid cynnal gwasanaethau
bydwreigiaeth a oedd yn cynnwys apwyntiadau arferol ac ymweliadau cyn ac ar ôl geni.
5.18 Wrth i achosion COVID-19 gynyddu led Gogledd Cymru, ac wrth i gleifion gael eu
derbyn i ysbytai cymunedol lleol, nid oedd BIPBC yn gallu gofyn i gleientiaid ddod i
adeiladau lle’r oedd cleifion COVID-19 yn cael eu trin ar gyfer eu hapwyntiadau cyn ac ar
ôl geni. Trwy weithio ar y cyd ac yn effeithiol, cwblhawyd gwaith gan y Gwasanaeth
Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol i nodi adeiladau amgen addas, ar y cyd â BIPBC ac
Awdurdodau Lleol. Trawsnewidiwyd Canolfannau Hamdden, Ysgolion a neuaddau
cymuned ledled Gogledd Cymru yn lleoliadau clinigol er mwyn caniatáu i fydwragedd
gynnal eu gwasanaethau a sicrhau bod eu cleientiaid yn parhau i dderbyn y gofal a’r sylw
yr oedd ei angen arnynt yn ystod y pandemig.
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5.19 Canolfannau Brechu Torfol a Chanolfannau Brechu Lleol:
Parhaodd y gwaith aml-asiantaethol pan gytunodd cynrychiolwyr y Grŵp Cydlynu
Strategol ar leoliad tair Canolfan Frechu Dorfol fawr yng Ngogledd Cymru. Byddai hyn yn
caniatáu i’r cyhoedd gael eu brechu yn erbyn COVID-19.
Parhaodd y Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol i weithio mewn partneriaeth
agos â BIPBC a’r Awdurdodau Lleol i nodi lleoliadau ar gyfer Canolfannau Brechu ‘Lleol’
llai. Mae’r canolfannau hyn wedi’u lleoli mewn cymunedau er mwyn darparu ar gyfer y
gymuned leol a chynorthwyo i sicrhau bod mwy o bobl yn derbyn y brechiad. Cynhaliwyd
nifer o ymweliadau safle ledled Gogledd Cymru, i asesu addasrwydd a hygyrchedd
neuaddau Cymuned, Canolfannau Hamdden a Theatrau. Cynorthwyodd Gwasanaeth
Cynllunio at Argyfwng Gogledd Cymru i nodi 21 o Ganolfannau Brechu Lleol ledled y
Rhanbarth ac ymatebodd yn effeithiol i’r holl heriau a’r ceisiadau a dderbyniwyd gan
BIPBC.
5.20 Cynllun Profi Ychwanegol
Addaswyd y cynllun hwn o dempled Cyngor Sir y Fflint. Bwriad strategol y cynllun hwn
oedd nodi a rheoli lledaeniad amrywiolion o bryder COVID-19 yn y gymuned. Roedd y
cynllun yn cynorthwyo’r Cyngor, ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr, i gynnal ‘profion ychwanegol’ yn lleol. Roedd hyn yn rhan o’r
gefnogaeth a gynigiwyd i’r Cyngor mewn ymateb i’r pandemig Covid-19.
Gweithgareddau o fewn y Cyngor
5.21 Roedd y Cyngor yn gyfrifol am benderfyniadau lleol a gweithredu deddfwriaeth a
chanllawiau cenedlaethol perthnasol. Nodwyd yr achos positif cyntaf o Covid-19 ar Ynys
Môn ar 11 Mawrth 2020. Yn dilyn cyngor gan Lywodraeth y DU y dylai pawb yn y DU
osgoi unrhyw deithiau nad oeddent yn hanfodol ac osgoi cyswllt dianghenraid ag eraill,
cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Tîm Rheoli Ymateb i Argyfwng ar 18 Mawrth 2020. Mae’r
Tîm wedi parhau i gyfarfod yn rhithiol trwy gydol cyfnod y pandemig. Roedd y Tîm yn
sicrhau bod y penderfyniadau yn rhai amserol, yn seiliedig ar dystiolaeth a’u bod yn cael
eu gweithredu’n gyson mewn ymateb i’r prif faterion a risgiau.
5.22 Mae delio â’r argyfwng Covid-19 wedi bod yn her sylweddol i’r Cyngor; nid yn unig
cynnal gwasanaethau rheng flaen a busnes arferol lle bo hynny’n bosib, ond hefyd
sicrhau fod trefniadau iechyd a diogelwch ar waith i amddiffyn staff y Cyngor wrth iddynt
ddarparu’r gwasanaethau hynny. Ar ddechrau’r pandemig, diwygiwyd trefniadau
llywodraethiant er mwyn gweithredu o dan amodau argyfwng. Gofynnwyd i staff a oedd
wedi eu lleoli yn y swyddfeydd weithio gartref lle bynnag yr oedd hynny’n bosib ac
adleolwyd llawer o staff o bob un gwasanaeth i gyflawni gwaith ychwanegol hanfodol a
oedd yn gysylltiedig â’r pandemig Covid-19.
Yn anochel, oherwydd hyn, roedd rhaid atal neu ganslo rhywfaint o waith dydd i ddydd.
Yn ystod y cyfnod rhoddwyd blaenoriaeth i’r canlynol:
a) Cynnal gwasanaethau rheng flaen statudol
b) Cyflwyno gwasanaethau newydd i ymateb yn uniongyrchol i’r argyfwng
c) Amddiffyn a diogelu gweithlu’r Cyngor
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d) Amddiffyn a chefnogi unigolion bregus a phlant gweithwyr allweddol yn yr Hybiau
Gofal
e) Rhoi canllawiau cenedlaethol ar waith
f) Gweinyddu grantiau cenedlaethol e.e. cymorth busnes; taliadau uniongyrchol ar
gyfer prydau ysgol am ddim
g) Addasu’r gweithlu er mwyn caniatáu ffyrdd gwahanol o weithio
h) Ail-ddyrannu dyletswyddau staff er mwyn gweithio ar y cynllun Profi, Olrhain ac
Amddiffyn (TTP)
i) Delio gyda nifer o heriau a oedd yn gysylltiedig â chlystyrau COVID-19 a
chynnydd mewn achosion
j) Cyfathrebu a rhannu gwybodaeth yn rheolaidd
k) Cydweithio’n effeithiol ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol, a
l) Cefnogi BIPBC wrth iddynt gyflwyno’r cynllun Brechu Rhanbarthol ledled y Sir
5.23 Mae gwaith dydd i ddydd (busnes fel arfer) wedi parhau yn ystod y pandemig, ac
mae ymrwymiad, gwytnwch ac anhunanoldeb darparwyr gwasanaeth rheng flaen
mewn nifer o wasanaethau wedi cael eu haddasu er mwyn cadw’r gweithlu a
thrigolion yr ynys yn ddiogel.
5.24 Cyfraniad blynyddol Cyngor Sir Ynys Môn i’r gwasanaeth yw £61,844. Mae’r
cyfraniad yn seiliedig ar gyfran o 10.472% tuag at gyllideb flynyddol y gwasanaeth.
Awdurdod

Cyfraniad Blynyddol %

Cyngor Sir Ynys Môn

10.472%

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

16.940%

Cyngor Sir Ddinbych

14.865%

Cyngor Sir y Fflint

19.348%

Cyngor Gwynedd

17.979%

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

20.396%

Cyfanswm

100%

6 – Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb [yn cynnwys effaith ar y Gymraeg]
6.1 Yr effeithiau posib ar y grwpiau a warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010
Amherthnasol
6.2 Yr effeithiau posib ar y rhai sy’n profi anfantais economaidd-gymdeithasol yn
eu bywydau (penderfyniadau strategol)
Amherthnasol
6.3 Yr effeithiau posib ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg a pheidio â thrin y
Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg
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Amherthnasol
7 – Oblygiadau Ariannol
7.1 Nid yw’r adroddiad yn nodi unrhyw oblygiadau ariannol penodol i’r Cyngor.
7.2 Cyfraniad blynyddol y Cyngor i’r gwasanaeth yw £61,844.

8 – Atodiadau:
Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru – Adroddiad
Blynyddol 2020/21.

9 – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth
bellach):

Adroddiad Blynyddol
2020/21

Cynghorau Gogledd Cymru
Argyfwng Rhanbarthol
Gwasanaeth Cynllunio
enquiries@nwc-reps.org.uk
01352 702124

Gwasanaeth Cynllunio At Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru
(GCARh - CGC).
Mae Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir Y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol
Wrecsam yn cydweithio mewn partneriaeth ers sefydlu’r Gwasanaeth
Cynllunio At Argyfwng Rhanbarthol Gogledd Cymru yn 2014. Mae’r
Gwasanaeth hwn yn cyflawni swyddogaethau’r Cynghorau o ran argyfyngau
sifil posibl ac yn atebol i Fwrdd Gweithredol sy’n cynnwys uwch swyddogion o’r
Cynghorau hynny. Mae GCARh – CGC yn darparu gwasanaeth i sicrhau fod
Awdurdodau Lleol yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ganlynol: • Deddf Argyfyngau Sifil Posibl, 2004
• Rheoliadau Peryglon Damweiniau Mawr, 2015
• Rheoliadau Diogelwch Piblinellau, 1996
• Rheoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a Gwybodaeth i’r
Cyhoedd), 2019
Dyma adroddiad blynyddol Gwasanaeth Cynllunio At Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru (GCARh - CGC) ar gyfer blwyddyn 2020-2021. Mae’n
cynnwys gwaith a wnaed gan GCARh - CGC ar draws y chwe awdurdod lleol yn
y rhanbarth yn ogystal â’r gweithgareddau aml-asiantaeth a gyflawnwyd i gefnogi
Fforwm Gwytnwch Lleol Gogledd Cymru.
Amcanion y Gwasanaeth yw:
• Lleihau dyblygu ac ailadrodd tasgau
• Gwella’r broses o gysoni gwaith a gwytnwch timau
• Gwella’r broses o drefnu adnoddau sydd ar gael drwy rannu cefnogaeth
arbenigol a thasgau cyffredinol
• Gwella cysondeb o ran ymateb rhwng awdurdodau
• Gwella sianeli cyfathrebu rhwng Fforwm Gwytnwch Gogledd Cymru ac
awdurdodau lleol

RHEOLI DIGWYDDIAD
Mae gan GCARh - CGC Swyddog ar Ddyletswydd 24/7 y flwyddyn i weithredu fel
y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymateb i argyfwng.
Yn 2020/21, roedd GCARh - CGC wedi helpu gyda’r rôl yn y ffyrdd canlynol:
• Derbyn, ac asesu 152 o Hysbysiadau am Lifogydd a 9 Rhybuddion o
Lifogydd.
• Derbyn, ac asesu 28 o Rybuddion Tywydd – wedi’u cyflwyno gan
Y Swyddfa Dywydd
• Derbyn, ac ymateb i nifer o adroddiadau o achosion oedd yn cynnwys: - Achos Cemegau Ardagh Group, Ebrill 2020
- Tân ar Safle Dirlenwi Hafod, 2020
- Criw o Unigolion ar Feiciau Modur Mai 2020
- Storm Francis, Awst 2020
- Storm Christoph, Ionawr 2021
- Rhybudd rhag llifogydd, Afon Cefni, Llangefni, Chwefror 2021
Bu’n rhaid i’r Cynghorau perthnasol agor Canolfannau Gorffwys mewn Argyfwng
ar gyfer 2 o’r achosion hyn gyda chefnogaeth GCARh – CGC. Dyma ni’n ymateb
i achosion eraill ond defnyddiwyd gwestai yn hytrach na chanolfannau gorffwys
oherwydd y cyfyngiadau gyda Covid a diogelwch y cyhoedd. Dros y flwyddyn
mae GCARh – CGC wedi cynrychioli a chefnogi awdurdodau lleol mewn Grwpiau
Cydlyniant Tactegol Aml-Asiantaeth ar gyfer nifer o’r achosion uchod.

RHEOLI DIGWYDDIAD
O Ebrill 2020, ac yn dal i fodoli ar hyn o bryd, y mae gweithgareddau sy’n ymwneud
ag ymateb aml-asiantaeth i bandemig COVID-19. Mae’n golygu adleoliad
gweithredol o’r tîm i amryw ffrydiau gwaith sydd wedi cynnwys:
• Cefnogi Cynghorau gyda’u trefniadau wrth ymateb i argyfwng mewnol
• Cynghori Cynghorau ar faterion Parhad Busnes/Gwasanaeth
• Cefnogi partneriaid gydag atebion i’w anghenion parhad busnes
• Cymryd rhan mewn ffrydiau gwaith y Grŵp Cydgysylltu Strategol
aml- asiantaeth a’r Grŵp Cydlyniant Tactegol
• Cydlynu’r gwaith o ddosbarthu data lleol rhwng Llywodraeth Cymru a’r
Cynghorau mewn perthynas â’r cynllun Gwarchod
• Mae staff GCARh – CGC yn parhau i ddarparu cymorth prosiectau i
Atal COVID-19 a grwpiau Gwyliadwriaeth fel rhan o ffrydiau gwaith statudol
lleol yr awdurdodau i gydymffurfio ag afiechydon heintus;
• Cadeirio Grŵp Marwolaethau Ychwanegol Gogledd Cymru, ac
1. Arwain ar brofi Cynllun Ymateb i Farwolaethau Ychwanegol yn benodol
i Covid-19
2. Cadeirio is-grŵp Cyswllt Cyfarwyddwyr Angladdau
3. Darparu gwybodaeth wythnosol ar alluoedd storio cyrff
4. Cyfathrebu gyda thîm Llywodraeth Cymru sy’n ymateb i farwolaethau
ychwanegol ar draws Cymru
5. Briffio’r Grŵp Cydlynu Strategol ar ôl tynnu adnoddau storio cyrff
rhanbarthol yn ôl

GWEITHIO GYDA’N GILYDD
Yn y cyfnodau cynnar o bandemig COVID-19 roedd cyfarfodydd Aml Asiantaeth
yn cael eu cynnal yn ddyddiol. Daeth un cais cyffredin am gymorth y GCARh CGC gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC). Tra bod llawer o
wasanaethau Iechyd ar draws y wlad wedi stopio, roedd yn rhaid i wasanaethau
bydwragedd barhau i gynnal apwyntiadau rheolaidd, ac archwiliadau cyn-geni ac
ôl-enedigol.
Wrth i achosion o COVID-19 godi ar draws Gogledd Cymru a chleifion yn
cael eu hanfon i ysbytai cymunedol lleol ni allai BIPBC ofyn i’w cleientiaid
cyn-geni ac ôl-enedigol fynychu llefydd gyda chleifion a oedd yn sâl efo
COVID-19. Drwy weithio ar y cyd, a gwneud hynny’n effeithiol, fe hwylusodd
GCARh – CGC y gwaith ar y ddaear i adnabod adeiladau addas eraill a hynny
mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC)
a’r Awdurdodau Lleol. Trawsnewidiwyd Canolfannau Hamdden, Ysgolion a
Neuaddau Cymunedol ledled Gogledd Cymru yn lleoliadau clinigol i alluogi
bydwragedd i gynnal eu gwasanaethau ac i sicrhau fod cleientiaid yn parhau i
dderbyn y gofal a’r sylw oedd ei hangen arnynt yn ystod y pandemig.
Canolfannau Brechu Torfol a Chanolfannau Brechu Lleol
Parhawyd gyda’r gwaith aml asiantaeth wrth i gynrychiolwyr GCS gytuno ar
leoliad tri Chanolfan Frechu Torfol mawr yng Ngogledd Cymru. Byddai hynny’n
rhoi mynediad i’r cyhoedd i gael eu brechu yn erbyn COVID-19.
Parhaodd GCARh – CGC i weithio mewn partneriaeth agos â BIPBC a’r
Awdurdodau Lleol i adnabod Canolfannau Brechu ‘Lleol’ llai. Mae’r canolfannau
hyn wedi’u lleoli yn y cymunedau i wasanaethu’r gymuned leol ac i helpu
cyflenwi’r brechiad i nifer fwy o bobl. Mae sawl ymweliad safle wedi’i gwneud
ar draws Gogledd Cymru i asesu pa mor addas a hygyrch yw Neuaddau
Cymunedol, Canolfannau Hamdden a Theatrau. Yn ei gyfanswm mae GCARh CGC wedi helpu i sefydlu 21 o Ganolfannau Brechu Lleol ar draws y rhanbarth ac
wedi ymateb yn effeithiol i’r holl heriau a gofynion BIPBC.

”Ymarfer
gwych,
da iawn
chi”

“Realistig.
Mae rhai ymarferion
wedi’u ‘gor-wneud’
ac mae hyn yn fwy
tebygol o beth fyddai
wedi digwydd
mewn realiti.”

DYSGU A DATBLYGU
Lleihawyd Dysgu a Datblygu 2020/21 gan fod staff yr Awdurdod Lleol yn
blaenoriaethu ymateb i COVID-19. Oherwydd hynny fe drefnodd GCARh – CGC
hyfforddiant ac ymarferion ar gyfer anghenion penodol. Gweler manylion o’r
Ymarferion yr ydym wedi’u cyflawni yn ystod yr amser hwn isod. Fel tîm rydym
hefyd wedi bod yn gweithio ar symud i blatfform ar-lein i allu cyflenwi hyfforddiant
trwy dysgu ar yr we nes y gellir cynnal hyfforddiant wyneb yn wyneb yn
ddiogel. Mae Swyddog Cynllunio At Argyfwng wedi bod yn rhan gyfannol o
hyfforddiant JESIP i ddarparu gwybodaeth ar safbwynt Awdurdodau Lleol wrth
ddelio gydag achosion.
Ymarfer Argae Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr
(ar gyfer FMC Agro Ltd, Glannau Dyfrdwy)
Cyflenwyd cyfres statudol o ymarferion yn Awst a Medi 2020 i ddilysu cynllun
argyfyngau allanol Cyngor Sir Y Fflint ar gyfer y manwerthwr cemegau amaethyddol
yng Nglannau Dyfrdwy; cydlynodd GCARh - CGC y gwaith aml-asiantaeth sydd
ei angen i gynnal a phrofi’r cynllun argyfwng oddi ar safle ar ran yr awdurdod, fel
ei fod yn parhau i gydymffurfio o dan ddeddfwriaeth Rheoli Peryglon Damweiniau
Mawr 2015. Cyflenwyd yr Ymarferion Argae ar-lein gan ddiweddu’r cyfan ar 4 Medi
2020 mewn ymarfer bwrdd gwaith gyda’r holl asiantaethau i wneud eu hunain
yn gyfarwydd â’r safle/i ddelio â senario o ddamwain. Cwblhawyd yr ymarfer o
fewn amserlenni statudol ac felly’n cyflawni gofynion cydymffurfio â deddfwriaeth
yr awdurdod.
Ymarfer Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr ar yr Awyr
(ar gyfer Synthite Ltd, Yr Wyddgrug)
Dechreuwyd y gwaith o gynllunio ar gyfer cyfres statudol o ymarferion i ddilysu
cynllun argyfyngau allanol Cyngor Sir Y Fflint ar gyfer y manwerthwr cemegau
yn Yr Wyddgrug yn Nhachwedd 2020; cydlynodd GCARh - CGC y gwaith amlasiantaeth sydd ei angen i gynnal a phrofi’r cynllun argyfwng oddi ar safle ar ran yr
awdurdod, fel ei fod yn parhau i gydymffurfio o dan ddeddfwriaeth Rheoli Peryglon
Damweiniau Mawr 2015. Bydd Ymarfer Awyr yn cael ei gyflenwi dros dri dyddiad
rhwng Mawrth a Mai 2021.

Datblygu a phrofi Cynllun Argyfyngau Allanol ar gyfer Rheoli Peryglon
Damweiniau Mawr (ar gyfer Great Bear Distribution Ltd, Glannau Dyfrdwy)
Wrth ymateb i’r galw sy’n cael ei roi ar ddiwydiant cemegau’r DU gan bandemig
COVID-19, mae yna alw cynyddol wedi bod mewn cyflenwad cenedlaethol am
gannu gradd defnyddiwr. Mae’r galw hwn yn golygu bod safle warws Dosbarth
Great Bear yng Nglannau Dyfrdwy wedi symud i statws Haen Uchaf ar gyfer Rheoli
Peryglon Damweiniau Mawr, er mwyn storio stoc gynyddol o’r cynnyrch.
Mae’r gwasanaeth wedi cyflenwi sesiwn ymgyfarwyddo â’r safle ar-lein a sesiwn
briffio datganiad ar ddamwain mawr ar-lein dros ddau ddyddiad yn Chwarter 4 o
2020 ar gyfer personél iechyd a diogelwch safleoedd allweddol, er mwyn dechrau
gwaith cynllunio ac ymarfer ar gyfer argyfwng.
Mae’r gwasanaeth yn disgwyl cwblhau’r gwaith o ddatblygu cynllun argyfyngau
allanol ar gyfer y safle a’i ddilysu trwy ddau ymarfer argyfwng ar-lein gyda
phartneriaid aml-asiantaeth yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf er mwyn sicrhau fod
yr awdurdod yn cydymffurfio â deddfwriaeth Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr.
Ymarfer Tîm Gweithrediadau Cyngor Sir Ddinbych
Ar 13 Ionawr 2021 fe gynhaliodd GCARh - CGC ymarfer tîm gweithrediadau i
edrych ar effaith COVID-19 yn ystod achos o dywydd garw.
Roedd yr ymarfer yn profi sut y byddan nhw’n sicrhau fod ganddyn nhw gyfanswm
digonol o staff i helpu mewn tywydd garw, a gallu’r staff i gadw pellter cymdeithasol
wrth gyflawni eu gwaith.

Ymarfer Cooper
Trwy gydol y flwyddyn mae GCARh - CGC wedi sicrhau fod cyfansoddiad critigol
o allu’r Cynghorau i ymateb - bod y Cyfeiriadur Cysylltiadau mewn Argyfwng - yn
cael ei gynnal a’i ddiweddaru. Un o’r ffyrdd y mae hyn wedi cael ei wneud yw
profi’r cynnwys drwy alw’r rhifau yn y Cyfeiriaduron. Cafodd y prawf ei wneud tu
allan i oriau gwaith arferol.
Wrth wneud y prawf cafwyd asesiad o’r gallu i ddarparu ymateb effeithiol, gyda
chanlyniadau’r profion hyn yn cael eu hadrodd yn ôl i’r Cynghorau. Cynhaliwyd
prawf Ymarfer Cooper yn Hydref 2020.
Gwiriwyd 41 o gysylltiadau yn y Cyfeiriadur yn ystod y profion hyn a bydd y
profion ar raglen Ymarfer Cooper yn parhau i gael eu cynnal yn 2021/22. Byddan
nhw’n cael eu cyflawni bob chwarter gan gynnwys ein Cyfeiriadur Allanol. Mae
amseroedd a dyddiadau a rhifau yn cael eu dewis ar hap o adrannau gwahanol yn
y Cyfeiriaduron Cysylltiadau mewn Argyfwng.
Gweithgareddau datblygu mewn cynllunio
• Cynllun Canolfan Orffwys - mae’r cynllun aml-asiantaeth i gwrdd ag anghenion
y 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru yn ei gamau olaf o ddatblygiad ar
hyn o bryd.
• Arwain ar gyflawni Cynllun Ymateb i Farwolaethau Ychwanegol Gogledd Cymru
ar y Grŵp Marwolaethau Ychwanegol Gogledd Cymru
• Cwblhau canllawiau/cynlluniau/polisi ymateb i argyfwng corfforaethol yr
Awdurdod Lleol
Edrych tuag at y Dyfodol
Cymorth ar y cyd rhwng Awdurdodau Lleol sydd ar y ffin ag awdurdodau lleol
Gogledd Cymru.
Ymarfer Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr ar gyfer Great Bear Distribution Ltd
Cyhoeddi Modiwlau eDdysgu
Adolygiad o Barhad Busnes/Gwasanaeth
Adolygiad o Gynllun Argyfwng Mawr
Yr Hyn sy’n cael ei Ddysgu o Covid-19
Rhaglen Dysgu a Datblygu

