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1 – Argymhelliad/ion  
1.1 Gofynnir i’r Pwyllgor nodi cynnydd gwaith Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng  
Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru yn ystod 2021/22.  
 

 
 
2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall 
 
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). 
 

 

CYNGOR SIR YNYS MȎN 
Templed Adroddiad Sgriwtini  

 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio  

Dyddiad: 18 Hydref 2022 

Pwnc: Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol 
Cynghorau Gogledd Cymru  (GCARh-CGC) 

Pwrpas yr Adroddiad: Adroddiad Blynyddol 2021/22 

Cadeirydd Sgriwtini: Cynghorydd Dylan Rees 

Aelod(au) Portffolio: Cynghorydd Llinos Medi Huws 

Pennaeth Gwasanaeth: Dylan Williams, Prif Weithredwr 

Awdur yr Adroddiad: 

Rhif Ffôn:  

E-bost: 

Helen Kilgannon, Rheolwr Rhanbarthol GCARh-
CGC 

Helen.Kilgannon@nwc-reps.org.uk 
 

Susan Owen Jones, Rheolwr Gweithredol (TA) 

SusanJones4@ynysmon.wales.gov 

 

Aelodau lleol: Perthnasol i bob aelod 

mailto:Helen.Kilgannon@nwc-reps.org.uk
mailto:SusanJones4@ynysmon.wales.gov
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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  
Er mwyn cymhorthi Aelodau wrth graffu’r 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 rôl rheoli perfformiad neu warantu ansawdd [ffocws ar berfformiad ac 

ansawdd] 

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 
• hirdymor 
• atal 
• integreiddio 
• cydweithio 
• cynnwys 

[ffocws ar lesiant] 
 

 

 

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   
4.1 I ba raddau y cyflawnodd y gwasanaeth rhanbarthol ei swyddogaethau a’i nodau  
allweddol ar gyfer 2021/2022? 
4.2 Beth yw blaenoriaethau allweddol uniongyrchol y gwasanaeth er mwyn cefnogi’r  
Cyngor a Gogledd Cymru? 
 

 

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 Yn dilyn ymgynghoriad a chadarnhad drwy’r broses wleidyddol ym mhob Awdurdod 
Lleol, yn 2014 unwyd swyddogaethau Cynllunio at Argyfwng y 6 awdurdod lleol yng 
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Ngogledd Cymru i greu un gwasanaeth dan gytundeb rhyng-awdurdod a gynhelir gan Sir 
y Fflint.  
 
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  
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 Yn ystod y pandemig Covid-19 datblygodd y gwasanaeth amryw o fodiwlau E-ddysgu   
er mwyn sicrhau fod  gwybodaeth ar gael tra’r oedd hyfforddiant ffurfiol wyneb yn wyneb 
wedi ei ohirio. Mae angen adolygu’r Strategaeth Dysgu a Datblygu erbyn hyn i nodi 
anghenion staff yr awdurdodau lleol.  Bydd hyn yn golygu mwy o fewnbwn gan y 
Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol i gyrsiau’r Fforwm Lleol Cymru Gydnerth 
er mwyn lleihau dyblygu a chynnal safbwynt yr Awdurdod Lleol.  
 
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 Cynllunio 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. 
 
5.10 Yn ddiweddar mae’r Awdurdod lletyol, Sir y Fflint, wedi prynu’r system rheoli 
perfformiad InPhase ac mae’r gwasanaeth wedi sicrhau trwydded er mwyn iddo allu 
defnyddio’r system. Bydd hyn yn rhoi gwell trosolwg i’r Rheolwr ac Uwch Swyddog 
Cynllunio at Argyfwng ac yn gwella’r adroddiadau a ddarperir i’r Bwrdd Gweithredol a’r 
Awdurdodau Lleol.  
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Ym mis Awst 2022 cyflwynwyd adroddiad i’r Bwrdd Gweithredol ar y cynnydd hyd yma o 
ran y system a bydd y system yn cael ei chyflwyno i’r gwasanaeth ym mis Tachwedd 
2022. 

Gweithgareddau o fewn y Cyngor 

5.11 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. 
 
5.12 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 Tîm 
Arweinyddiaeth yn goruchwylio’r gwaith.  
 
5.13 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: 
 
5.14 Datblygwyd Cynllun Canolfannau Gorffwys mewn Argyfwng Rhanbarthol ar gyfer y  
Cyngor. 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. Ar ddechrau’r flwyddyn, yn sgil y posibilrwydd o fewnlifiad gan ffoaduriaid o 
Iwerddon, crëwyd cynllun arbennig ar gyfer canolfan hamdden Caergybi i sicrhau bod 
llety addas ar gael pe byddai nifer uchel o bobl yn cyrraedd. Rhoddwyd hyn ar brawf ym 
mis Gorffennaf drwy gynnal ymarfer canolfan orffwys yng Nghaergybi er mwyn deall faint 
o wybodaeth a oedd gan y staff ynghylch sut i agor a rheoli canolfan orffwys.  
 
5.15 Ddydd Gwener 18 Chwefror 2022, achoswyd anawsterau teithio a bu’n rhaid cau 
ysgolion yng Ngogledd Cymru oherwydd gwyntoedd cryfion wedi i un o’r stormydd mwyaf 
difrifol ers blynyddoedd lawer effeithio ar y rhanbarth, sef Storm Eunice a achubodd y 
blaen ar Storm Dudley. Cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru rybuddion llifogydd 
oherwydd y llanw uchel a bu’n rhaid cau cannoedd o ysgolion ac adeiladau cyhoeddus fel 
mesur rhagofalol wedi i’r Swyddfa Dywydd gyhoeddi rhybudd ambr. Mynychodd y 
Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol ynghyd â chynrychiolydd o adran 
priffyrdd Cyngor Ynys Môn nifer o gyfarfodydd amlasiantaethol i sicrhau bod mesurau 
priodol ar waith. Cynhaliwyd cyfarfodydd gan Gyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag 
ardaloedd penodol a oedd mewn perygl o ddioddef llifogydd ac fe wnaeth hyn ein helpu i 
gynllunio’n effeithiol ar gyfer yr argyfwng. 
 
5.16 Gan fod cynlluniau oddi ar y safle’r awdurdod lleol ar gyfer safle Wylfa wedi cael eu 
digomisiynu cyn dechrau’r pandemig COVID-19, canolbwyntiodd y gwasanaeth yn 
bennaf ar gynnal gweithgareddau cyswllt â rhanddeiliaid yn ystod y cyfnod hwn. Mae 
gweithredwr y safle, Magnox, yn arwain dau grŵp rhanddeiliaid amlasiantaethol ar gyfer y 
safle ac mae’r gwasanaeth yn cymryd rhan yn y grwpiau hyn.  Mae hyn yn galluogi’r 
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gwasanaeth i barhau i gadw llygaid ar unrhyw weithgareddau ac ymarferion cynllunio at 
argyfwng sy’n cael eu harwain gan Magnox lle mae gofyn i’r awdurdod lleol gymryd rhan.  
 
5.17 Ym mis Ebrill 2022, cadarnhawyd bod parc eco Orthios yng Nghaergybi wedi mynd 
i’r wal. Gyda’r haf yn agosáu, nododd Cyfoeth Naturiol Cymru bod risg o dân sylweddol 
ar y safle oherwydd bod cymaint o wastraff yn cael ei gadw yno heb staff priodol i’w reoli. 
Ar y cyd â Chyfoeth Naturiol Cymru diweddarwyd y cynllun amlasiantaethol i adlewyrchu 
hyn ac fe’i rhannwyd â’r holl wasanaethau brys rhag ofn y byddai tân sylweddol ar y 
safle. 
 
5.18 Mae’r gwasanaeth wedi datblygu cyrsiau e-ddysgu y gall staff Ynys Môn gofrestru ar 
eu cyfer.  Mae hyn yn cynnwys nifer o gyrsiau i gefnogi’r cynllun diweddar ar gyfer y 
ganolfan a rôl y gwasanaeth rhanbarthol.  
 
5.19 Ar ddechrau’r Pandemig, rhoddwyd cynlluniau Parhad Busnes ar waith er mwyn i’r 
Cyngor nodi a blaenoriaethu gwasanaethau hollbwysig a gwaith angenrheidiol i sicrhau 
eu bod yn cael eu cynnal. Ynghanol 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 gwasanaeth corfforaethol bellach wedi’i gwblhau ac mae’r gwaith adolygu 
terfynol yn dod i’w derfyn.   Bydd yn cael ei gyflwyno i’r 6 awdurdod lleol cyn diwedd y 
mis. 
 
5.20 Yn dilyn mabwysiadu Trefniadau ar gyfer Digwyddiadau Mawr mae’r gwasanaeth 
rhanbarthol wrthi’n datblygu pecyn ar-alw cadarn ar gyfer swyddogion er mwyn rhoi mwy 
o gymorth i swyddogion yr awdurdod lleol wrth ymateb i unrhyw ddigwyddiadau.  

5.21 Mae lleoli staff rhanbarthol o fewn yr awdurdodau lleol yn greiddiol i lwyddiant y 
gwasanaeth. Mae gwaith ar y gweill i sicrhau bod staff yn treulio un diwrnod yr wythnos 
yn eu hawdurdodau lleol unigol  er mwyn cynyddu gwelededd ac ymwybyddiaeth o’r 
gwasanaeth. Mae angen cwblhau gwaith pellach i sicrhau bod awdurdodau lleol yn 
manteisio ar y gwasanaeth hwn yn llawn.  

5.22 Fis diwethaf ailsefydlwyd Gweithgor y Swyddogion Cynllunio at Argyfwng, gyda 
chefnogaeth y Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol, sy’n gyfrwng i wella’r 
modd y caiff dogfennau a risgiau perthnasol eu rhannu ar draws y Cyngor. Yn y dyfodol, 
bwriedir ei gwneud hi’n haws rhannu a lledaenu dogfennau a hyfforddiant perthnasol 
ymhlith yr holl staff drwy’r Gweithgor a thrwy adran ar Mônitor (mewnrwyd y Cyngor). 
 
5.23 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 % Awdurdod Cyfraniad Blynyddol % 

Cyngor Sir Ynys Môn  10.472% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  16.940% 
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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 Effaith ar Gydraddoldeb [cynnwys effeithiau ar yr Iaith 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 
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 2021/22 
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9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 
bellach os gwelwch yn dda): 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Adroddiad Blynyddol 

2021/22 

Gwasanaeth 

Cynllunio at 

Argyfwng 

Rhanbarthol 

Cynghorau 

Gogledd Cymru 

enquiries@nwc-

reps.org.uk 01352 

702124 

mailto:enquiries@nwc-reps.org.uk
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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 Gwasan ae th 

Cynllunio At Argyfwng Rhanbarthol Gogledd Cymru yn 2014.  Mae’r  

Gwasanaeth hwn yn cyflawni swyddogaethau’r awdurdodau lleol o ran 

argyfyngau sifil posibl ac yn atebol i Fwrdd Gweithredol sy’n cynnwys uw ch 

swyddogion o bob Cyngor.   Mae GCARh – CGC yn darparu gwasanaeth i 

sicrhau fod Awdurdodau Lleol yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ganlynol:  

 Y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl,2004 

 Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr, 2015 

 Rheoliadau Diogelwch Piblinellau, 1996 

 Rheoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a              

 Gwybodaeth i'r Cyhoedd), 2019 

 

Dyma adroddiad blynyddol Cynghorau Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng 

Rhanbarthol - Cynghorau Gogledd Cymru ar gyfer blwyddyn 2021-2022. Mae’n 

cynnwys y gwaith a wnaed gan GCARh-CGC ar draws y chwe awdurdod lleol yn 

y rhanbarth, ynghyd â’r gweithgareddau aml -asiantaeth a wnaed i gefnogi  

Fforwm Gwytnwch Lleol Gogledd Cymru.  

Mae’r Gwasanaeth yn gweithio i:  

• Leihau dyblygu ac ailadrodd tasgau 

• Gwella’r arfer o gysoni’r gwaith a gwytnwch y timau 

• Gwella’r defnydd o’r adnoddau sydd ar gael drwy rannu cefnogaeth arbenigol 

a thasgau cyffredin 

• Gwella cysondeb yr ymateb rhwng awdurdodau 

• Gwella sianeli cyfathrebu rhwng Fforwm Gwytnwch Gogledd Cymru ac 

awdurdodau lleol 

Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru (GCARh-
CGC).   



 

 

 

 

 

 

Mae GCARh-CGC yn darparu Swyddog Dyletswydd 

24/7 drwy gydol y flwyddyn i weithredu fel y pwynt 

cyswllt cyntaf ar gyfer ymateb i argyfwng.  

Yn 2021/22, cynorthwyodd GCARh-CGC yn y rôl 

hon yn y ffyrdd canlynol:-  

• Derbyn ac asesu 20 o hysbysiadau o lifogydd 

cymunedol, 91 o hysbysiadau o lifogydd, 4 o 

rybuddion llifogydd cymunedol, 55 o 

rybuddion llifogydd, 11 o rybuddion cynnar a 

3 rhybudd tywydd garw.  

• Derbyn ac asesu Rhybuddion Tywydd: 

- Cyngor Sir Ynys Môn = 45 rhybudd 

- Cyngor Gwynedd = 54 rhybudd 

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = 49 

rhybudd 

- Cyngor Sir Ddinbych = 50 rhybudd 

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

= 47 rhybudd 

- Cyngor Sir y Fflint = 49 rhybudd 

• Derbyn ac ymateb i sawl adroddiad o 

ddigwyddiad a oedd yn cynnwys:- 

- Prinder tanwydd, Medi 2021 

- Storm Arwen, Tachwedd 2021 

- Storm Dudley/Eunice, Chwefror 2022 

- Llong wedi suddo oddi ar Ynys Môn, Mehefin 

2021 

- Covid ar long bleser yng Nghaergybi, 

Gorffennaf 2021 

- Ffliw adar 

- Dim dŵr oherwydd bibell wedi byrstio 

- Bygythiad o fom i BIPBC 

- Sefydlu canolfan argyfwng i ffoaduriaid o 

Wcrain yng Nghaergybi, Mawrth 2022 

- Tân mawr yn Sandycroft 

Bu’n rhaid i’r awdurdodau lleol  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.  

 

Roedd 2021 yn cynnwys gweithgareddau parhaus  

yn ymwneud ag ymateb aml-asiantaeth i bandemig 

COVID-19. Roedd hyn yn cynnwys adleoli’r tîm i 

ffrydiau gwaith gwahanol a oedd yn cynnwys:- 

• Cefnogi awdurdodau lleol gyda’u trefniada u 

wrth ymateb i argyfwng mewnol 

• Cynghori awdurdodau lleol 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 ac awdurdo d a u 

lleol mewn perthynas â’r cynllun Gwarchod 

• Mae staff GCARh - CGC yn parhau i ddarparu 

cefnogaeth prosiect i gefnogi grwpiau Atal  

a Gwyliadwriaeth Covid-19 fel rhan o 

ffrydiau gwaith cydymffurfio ag afiechydo n 

heintus lleol awdurdodau;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cadeirio Grŵp Marwolaethau Ychwan eg ol  

Gogledd Cymru ac  

1. Arwain ar brofi Cynllun Ymateb i 

Farwolaethau Ychwanegol yn benodol i 

Covid-19 

2. Cadeirio is-grŵp Cyswllt Cyfarwydd wy r 

Angladdau 

3. Darparu gwybodaeth wythnosol ar alluoedd 

storio cyrff 

4. Cyfathrebu gyda thîm Cymru Gyfan 

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 

RHEOLI DIGWYDDIADAU 



 

GWEITHIO GYDA’N GILYDD 
 

Storm Eunice - Chwefror 2022 
 

Dydd Gwener 18 Chwefror 2022, wynebodd gogledd Cymru amhariad a u 

teithio a chaewyd ysgolion wrth i wyntoedd cryf un o’r stormydd mwyaf 

difrifol mewn blynyddoedd, Storm Eunice, effeithio ar y rhanbart h.   

Cyhoeddwyd rhybuddion am lifogydd llanw arfordirol gan Gyfoeth Naturiol  

Cymru a chaewyd cannoedd o ysgolion ac adeiladau cyhoeddus fel mesur 

rhagofalus oherwydd y rhybudd tywydd oren a gyhoeddwyd gan y  

Swyddfa Dywydd.  

 

Yn ystod prynhawn dydd Gwener 18 Chwefror, tra’i fod yn y Ganolfan Cydlynu 

Strategol ym Mae Colwyn, cafodd Rheolwr Rhanbarthol GCARh-CGC wybod 

gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru bod to wedi cael ei chwythu 

oddi ar bloc o fflatiau yn Nhywyn, Gwynedd a bod angen canolfan orffwys ar 

gyfer 11 o breswylwyr.  

 

Cysylltodd Swyddog Arweiniol Cynllunio Rhag Argyfwng GCARh - CGC â’r  

Rheolwr Strategol perthnasol a staff y Ganolfan Hamdden yng Nghyngor 

Gwynedd er mwyn cychwyn ar y broses o agor canolfan orffwys.  Roedd 

cyfathrebu o’r Ganolfan Gydlynu Strategol gyda Gwynedd trwy gyfrwng 

Teams yn ddull effeithiol a chadarn o rannu gwybodaeth yn gyflym.  

 

Bu gweithio gydag aml asiantaethau yn hanfodol, ac fe ddarparwyd cludiant 

ar gyfer y preswylwyr oedd wedi’u heffeithio gan y Gwasanaeth Achub Mynydd 

ac fe’i gydlynwyd drwy’r Ganolfan Gydlynu Strategol a swyddog arweiniol  

GCARh-CGC. Fe agorwyd a rheolwyd y ganolfan orffwys gan staff y Ganolfan 

Hamdden a Gwasanaethau Oedolion, drwy adfer y blwch Adnoddau mewn 

Argyfwng gan y cartref gofal preswyl lleol a rhoddwyd gofal a sicrwydd i 

breswylwyr oedd wedi’u heffeithio.  Roedd y ganolfan orffwys yn lloches  

ddiogel i bobl tra’n ceisio trefnu llety amgen. 

 

Yn sgil cyfathrebu mewnol o fewn Cyngor Gwynedd, sicrhawyd bod 

archwiliadau adeilad yn cael eu cynnal yn ddiogel yn ystod y dydd gan olygu 

bod modd i breswylwyr ddychwelyd i’w cantrefi'n gynt.   



 

 

 

 

 

Ym mis Mawrth 2022, fe arweiniodd y gwrthdaro yn Wcráin at nifer fawr o ffoaduriaid yn cyrraedd Iwerddon.  Fe sylweddolwyd y gallai nifer fawr o ymfudwyr 

gyrraedd porthladd Caergybi heb unrhyw lety.  Roedd Llu’r Ffiniau wedi dweud na fyddai unrhyw berson yn cael eu troi i ffwrdd.  Bu gwaith ar adnabod a sefydlu 

Canolfan Dderbyn mewn Argyfwng yng nghanolfan hamdden Caergybi er mwyn paratoi at nifer fawr o bobl yn cyrraedd y porthladd. Aeth staff GCARh-CGC i’r 

ganolfan er mwyn asesu ei addasrwydd i roi lloches i bobl. 

Cynorthwyodd GCARh-CGC hefyd i: 

• addasu’r cynllun canolfan orffwys bresennol i gynllun canolfan argyfwng penodol  

• trefnu cyfarfodydd aml asiantaeth i gefnogi 

• addasu’r cynllun canolfan orffwys bresennol i gynllun canolfan argyfwng benodol 

• trefnu cyfarfodydd aml asiantaeth i gefnogi 

Nid yw’r ganolfan wedi'i hagor ond fe fyddai dal i fod yn addas petai’r angen yn cynyddu o ystyried y cynnydd mewn fisas a gy hoeddwyd. 

 

Ar ôl dysgu a gwytnwch ac ymateb organig a ddatblygodd ar draws cymunedau yn dilyn pandemig Covid-19, roedd hi’n amserol i gynnal ymarfer adolygiad a 

mapio llawn o gydnerthedd cymunedol ar draws gogledd Cymru.  Yn rhan o’r adolygiad yma, mae GCARh -CGC wedi: 

 

• Adolygu’r strategaeth gwytnwch cymunedol a pharhad busnes, cynllun gwaith a deunydd arweiniad, sydd wedi nodi meysydd i’w datblygu.  

• Ymchwilio i arferion arweiniol a pha ddull y mae gwasanaethau cynllunio rhag argyfwng eraill yn eu cymryd i godi ymwybyddiaet h ac adeiladu ar gydnerthedd 

cymunedol cryf.  Un maes o ddiddordeb penodol oedd Cymbria. 

• Adolygu casgliadau peilot cydnerthedd cymunedol o 2019 yn ogystal â cheisio mwy o adborth diweddar gan gymuned yn Wrecsam sydd yn llunio ei  

gynllun gwytnwch cymunedol ar hyn o bryd.  Mae’r adborth yma wedi bod yn amhrisiadwy wrth lunio sut y gallwn wella ein deunydd arweiniad yn y 

dyfodol er mwyn sicrhau ei fod yn addas ar gyfer ei bwrpas ac yn hawdd i’w ddefnyddio.  

• Wedi ymgynghori ac edrych ar gyfleoedd cydweithio gyda gwasana ethau argyfwng eraill ar draws gogledd Cymru lle mae ein gwaith yn cyd-fynd.  

• Wedi canoli’r holl gynlluniau gwytnwch cymunedol a llifogydd cymunedol presennol er mwyn cael gwell dealltwriaeth o ba lefel o wytnwch sydd yn ei le ar draws 

gogledd Cymru a sut y gallwn gefnogi’r cymunedau yma wrth symud ymlaen.  

 

Mae’r adolygiad a’r broses mapio yma wedi cefnogi datblygiad strategaeth  gwytnwch cymunedol newydd ar gyfer gogledd Cymru a fydd yn cael ei gyflwyno i 

Grŵp NWLRF HAV i’w gadarnhau.  Bydd rhaglen waith dreigl hefyd yn gynnyrch o’r adolygiad yma hefyd a fydd yn tywys ein blaenoriaethau gwasanaeth ar gyfer 

gwytnwch cymunedol dros y 3 blynedd nesaf.  

Cyngor Sir Ynys Môn - Canolfan Argyfwng i Ffoaduriaid o Wcráin - Mawrth 2022 

Cydnerthu Cymunedol 



 

 

 

 

 

Yn rhan o’n gwelliant parhaus, fe nodwyd y gellir cryfhau ein dull tuag at sefydlu cynlluniau cynllunio rhag argyfwng ar draws gogledd Cymru.  O ganlyniad, fe 

sefydlwyd Grŵp Tasg a Gorffen bychan i arwain ar ddatblygu ‘Canllaw Sefydlu’ newydd ar gyfer staff GCARh -CGC. Nod y canllaw sefydlu yma sydd bellach wedi’i 

gyflwyno, yw datblygu ymarfer cyson ar draws gogledd Cymru, sefydlu cynllunio rhag argyfwng fel busnes fel arfer mewn awdurdodau lleol ac adnabod ardaloedd 

i’w gwella yn lleol.  

Mae GCARh-CGC wedi'u sefydlu yng Ngrŵp Partneriaeth Llifogydd Cymunedol Morfa Rhuddlan ac mae’n parhau i gynnal  perthnasoedd gyda phartneriaid proffesiynol, 

aelodau Etholedig a Chynghorwyr lleol i baratoi ac ymateb i ddigwyddiadau o lifogydd.  Mae Grŵp Partneriaeth Llifogydd Dyffryn Conwy wedi cael ei gryfhau ac mae budd-

ddeiliad yn adolygu trefniadau ymateb i lifogydd.  

Mae gwaith hefyd yn parhau gyda phartneriaid i ddatblygu cynllun cadarn ar gyfer Bangor-Is-y-Coed. Mae’r tîm yn parhau i weithio gyda phartneriaid proffesiynol,  

aelodau Etholedig a Chynghorwyr lleol i baratoi ar gyfer ac ymateb i lifogydd.  

 

Mae GCARh-CCG wedi’i gynrychioli yng Ngrwpiau Argyfyngau Sifil Posibl Strategol  

a Gweithredol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac mae’n gweithio gyda rheolwyr 

allweddol i gynnal sgan gorwel, cefnogi mesurau lliniaru i risgiau a nodwyd, darparu 

cyngor ac arweiniad ar faterion cysylltiedig ac adolygu cynlluniau ymateb.  Er  

enghraifft, cymorth i lunio strwythur ymateb cryf i argyfwng a chanllaw ategol ,  

cyflwyno Trefniadau Ymateb i Ddigwyddiad Mawr a mabwysiadu Polisi Parhad 

Busnes.  Mae cynlluniau gweithredu GCARh-CGC yn cyd-fynd â blaenoriaethau 

rhanbarthol a lleol.  

 

Gofynnwyd i bob awdurdod lleol ddarparu dull diogelwch integredig sydd yn gyson ag 

arweiniad a safonau cenedlaethol, mae Conwy yn adnabod a chyflwyno 

gweithredoedd cymesur i gadw cymunedau yn ddiogel, yn enwedig o ran lleoliadau 

sy’n hygyrch i’r cyhoedd.  Mae GCARh-CGC yn aelod gweithredol o PSPG ac mae hefyd 

yn gweithio fel sianel i rannu gwybodaeth ac arfer da rhwng Awdurdodau Lleol.  Mae 

Grwpiau PSPG yn cael eu sefydlu yn ardal pob Awdurdod Lleol ac maent yn cael eu 

cefnogi gan bartneriaid aml asiantaeth GCARh-CGC.  

Sefydlu 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Grŵp Diogelwch Amddiffynnol a Pharodrwydd (PSPG) 

Grwpiau Partneriaeth Llifogydd 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - CCSG a CCOG  



 

 

Budd-ddeiliad yn trafod gyda gweithredwyr Niwclear a Phibellau Gogledd Cymru  
Mae newid i bortffolios staff o fewn y gwasanaeth bellach yn golygu bod y  

meysydd gwaith yma’n disgyn o dan gylch gwaith rôl Swyddog Cynllunio Rhag 

Argyfwng Prosiectau Statudol a grëwyd yn ddiweddar - yn ychwanegol â 

goruchwylio cynllunio rhag argyfwng ac ymarfer COMAH, mae’r swydd bellach yn 

canolbwyntio ar gynnal cydymffurfiaeth yr awdurdod lleol gyda chynllunio rhag 

argyfwng niwclear (REPPIR 2019) a deddfwriaeth argyfwng pibell fawr (PSR 

1996). 

 

Cynllunio Rhag Argyfwng ac Ymarfer Niwclear 
Gyda chynlluniau argyfwng yr awdurdod lleol oddi ar y safle ar gyfer safleoedd 

Wylfa (Ynys Môn) a Thrawsfynydd (Gwynedd) wedi cael eu digomisiynu cyn 

cychwyn pandemig COVID-19, mae ffocws y gwasanaeth yn ystod y cyfnod 

adrodd  hwn wedi troi’n bennaf at gynnal gweithgareddau trafod budd-ddeil iaid 

ar gyfer y ffrwd gwaith yma.  Mae gweithredwr y safle, Magnox, yn arwain dau 

grŵp budd-ddeiliaid safle aml asiantaeth ac mae’r gwasanaeth yn cyfrannu at 

hwnnw.  Mae hyn yn galluogi i ni gael trosolwg o unrhyw weithgaredd au 

cynllunio rhag argyfwng ac ymarfer dan arweiniad Magnox, allai fod angen 

cyfranogiad awdurdod lleol.  

 

Gweithredwyr Pibellau 
Gyda’i gilydd mae gan y chwe awdurdod lleol gyfanswm o naw cynl lun 

pibellau perygl damwain mawr sydd wedi’u llunio ar y cyd â NWLRF 

partneriaid a’r Grid Cenedlaethol, Uniper, Wales & West Utilities a 

gweithredwyr ENI. Mae’r cyfres o gynlluniau o fewn y sgôp rheoleiddiol ar  

hyn o bryd, ac nid oes angen unrhyw ddiwygiadau mawr; mae trafodaet h 

gyfnodol gyda’r gweithredwyr yma’n cael eu cynnal ar sail barhaus drwy ’r  

cyfnodau adrodd, er mwyn asesu a oes unrhyw ddatblygiadau yn eu 

hisadeiledd pibellau neu weithdrefnau diogelwch, a fyddai’n golygu bod 

angen adolygu neu ddiwygio cynlluniau awdurdod lleol, neu eu hymarfer.  

GWAITH NIWCLEAR A PHIBELLAU  



 

 

 

 

  
 

Crëwyd e-fodiwlau ac fe’u cyflwynwyd i’r 6 awdurdod lleol.  

Y modiwlau sydd ar gael ar hyn o bryd: 

• GCARh-CGC - Amdanom ni 

• Deddfwriaeth statudol ar gyfer awdurdodau lleol 

• Gwaith Partneriaeth 

• Risgiau ar gyfer awdurdodau lleol 

• Beth yw Canolfan Orffwys 

• Cydlynydd Ymateb Dyngarol 

• Rheolwr y Ganolfan Orffwys  

• Staff a Gwirfoddolwyr Canolfan Orffwys  

 

 

 

Dechreuwyd y gwaith o gynllunio ac ymarfer i ddilysu cynllun argyfyngau allanol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer safle Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr  

Haen Uchaf Y Waun yn Chwefror 2022; 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. Mae dau ymarfer modiwl allan o gyfres o bedwar wedi cael 

eu cwblhau hyd yn hyn, ac roedd y ddau’n ymwneud â chyfranogiad gan ystod eang 

o bartneriaid aml asiantaeth.  Mae’r amserlen ymarfer fod i gael ei gwblhau yn 

Chwarter 3 2022, ac fe ystyrir bod yr awdurdod yn cydymffurfio gyda’r ddeddfwria et h 

gan fod diwygiad cynllun argyfwng allanol ac ymarfer wedi cael ei gynnal gyda’ r 

gylched tair blynedd statudol.  

Mae’r gwasanaeth yn parhau i weithio gyda’r gweithredwr Rheoli Peryglon 

Damweiniau Mawr Haen Uchaf, a chynhaliwyd ymarfer cyfathrebu aml 

asiantaeth pellach ym mis Hydref 2021, 

 

er mwyn dilysu’r adain actifadu o gynllun Cynllunio Rhag Argyfwng allanol Cyngor Sir y 

Fflint ar gyfer y safle.  Symudodd y gweithredwr yma i drothwy Haen Uchaf yn Chwarter 3 

2021 am ei fod wedi cael caniatâd i storio niferoedd cynyddol o ganyddion i ddefnyddwyr 

yn eu warws ddosbarthu yng Nglannau Dyfrdwy.  Mae’r amserlen ymarfer fod i gael ei 

gwblhau yn Chwarter 3 2022, ac fe ystyrir bod yr awdurdod yn cydymffurf io gyda’r 

ddeddfwriaeth gan fod diwygiad cynllun argyfwng allanol ac ymarfer wedi cael ei gynnal 

gyda’r gylched tair blynedd statudol.  

DYSGU A DATBLYGU 
Ymarfer Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (ar gyfer Great Bear Distribution Ltd, 
Glannau Dyfrdwy) 

Ymarfer Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (ar gyfer Kronospan Ltd, Y Waun) 



JESIP 

 

 

 

Mae GCARh-CGC yn aelod pwysig o grŵp 

cynllunio a darparu JESIP ac yn cynorthwyo i 

hwyluso pecynnau Gweithredol a Thactegol.  

 

 

• Mae hyfforddiant Canolfan Orffwys i’r 6 

awdurdod lleol wedi’u cynllunio yn ystod 

Chwarter 2 a Chwarter 3.  

• Llunio Cynllun Parhad Busnes newydd i 

awdurdodau lleol  

• Llunio Cynllun Parhad Busnes ar gyfer y 

sector preifat a gwirfoddoli 

• Adfywio ein Trefniadau Ar Alw i wella ein 

protocol ymateb ar ôl y gwersi a 

ddysgwyd 

Gweithgareddau datblygu mewn cynllunio 

• Llunio Fframwaith Rheoli Perfformiad ac 

Ansawdd newydd ar gyfer y gwasana et h,  

cyflwyno system rheoli perfformia d 

newydd o’r enw ‘InPhase’. 

• Modiwlau e-ddysgu ar gyfer: 

- Aelodau 

- Strwythurau  

- Ôl-drafodaethau 

- Cadw cofnodion 

- Adfer 

- Gweithredol 

- Tactegol 

- Strategol  

 

  

• Llunio a chwblhau Cynllun Llifogydd 
Dyffryn Conwy 

• Cyflwyno a mabwysiadu Cynlluniau BC 
• Parhau i adolygu cynllunia u ymateb Cyngor 

Bwrdeistre f Sirol Conwy 
• Llunio a chwblha u Cynllun Tywydd Garw 
• Dychwelyd i hyfforddiant wyneb yn wyneb, 

gweithgareddau datblygu ac ymarfer  
• Sefydlu GCARh-CGC ymhellach mewn i 

weithgaredda u gwytnwch Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy 

• Sefydlu Trefniadau Argyfyngau Mawr newydd 

• Sefydlu Cynllun Canolfan Orffwys newydd 

• Cynorthwyo i ailsefydlu gweithgor 

cynllunio rhag argyfwng  

• Gweithredu a phrofi Cynllun Parhad 

Busnes newydd 

• Llunio tudalen we fewnol o ran cynllunio 

rhag argyfwng ar gyfer staff Ynys Môn  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Cyngor Sir Ynys Môn 



 

 

• Ymarfer EMRT i brofi a sefydlu’r Trefniadau Argyfwng Mawr  

• Ymweliadau Canolfan Orffwys i adolygu addasrwydd lleoliadau  

• Gweithredu Cynllun Parhad Busnes/Gwasanaeth pan fydd ar gael ac 

ymarferion ar gyfer Gwasanaethau  

• Cwblhau a phrofi’r Cynllun Llifogydd ar gyfer Bangor Is -y-Coed 

• Cyflwyno Cynllun Parhad Busnes newydd ar ôl iddo gael ei gymeradwyo             

gan y Bwrdd Gweithredol  

• Ymarfer SEMT i brofi a sefydlu’r Trefniadau Argyfwng Mawr  

• Ymarfer Canolfan Orffwys 

• Gweithdrefn cofnodydd a storio cofnodion 

• Presenoldeb yng nghyfarfod sefydlu Cynghorwyr 

• Sefydlu 4 is-grŵp newydd a chofrestru aelodaeth - cyfathrebu, 

gweithredol, lles ac adfer  

• Cefnogi gwaith llifogydd Pwllheli a chefnogi partneriaid perthnasol  

• Cynnal 3 ymarfer canolfan orffwys unigryw a sefydlu’r cynllun            

canolfan orffwys newydd  

• Sefydlu templed Cynllun Parhad Busnes 

• Dilysu a dosbarthu dogfen Gwybodaeth mewn Argyfwng y Cyngor i 

aelodau lleol 

• Diwygiadau i lawlyfrau y timau argyfwng er mwyn sefydlu 

gweithdrefnau ymateb. 

• Sefydlu dogfen Trefniadau Argyfwng  Mawr y Cyngor gyda’r bwriad o’i 

ymarfer. 

• Adolygu gwirfoddolwyr canolfan orffwys y Cyngor yn barod ar gyfer 

ymarfer cerdded cynllun canolfan orffwys 2022. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Cyngor Sir Ddinbych 

Cyngor Gwynedd 

Cyngor Sir y Fflint 



 

 

 

 

 

 

COMAH 
 

Edrych at y dyfodol Kronospan Ltd, Y Waun 
Ym mis Awst a Medi 2022 fe fyddwn ni’n gweld gwaith yn cael ei gwblhau ar ganolfan rheoli argyfwng ar y safle ac ymarferion bwrdd gwaith rhithiol ar gyfer y safle COMHA 

Haen Uchaf yma. Bydd yr ymarferion yma’n dod i ben gydag adroddia d ôl-drafod aeth aml asiantaeth ac adolygiad pellach o gynllunio rhag argyfwng allan yn Chwarter 3 2022.  

 

Edrych at y dyfodol ar gyfer Great Bear Distribution Ltd 
Ym mis Hydref a Tachwedd fe fyddwn ni’n gweld gwaith yn cael ei gwblhau ar ganolfan rheoli argyfwng ar y safle ac ymarferion bwrdd gwaith rhithiol ar gyfer y safle COMHA Haen Uchaf  

yma. Bydd yr amserlen ymarferion yma’n dod i ben gydag adroddiad ôl-drafodaeth aml asiantaeth ac adolygiad pellach o gynllunio rhag argyfwng allanol yn Chwarter 3 2022.  

 

Edrych tua’r dyfodol ar gyfer Warwick Chemicals, Mostyn 
Bydd y gwasanaeth yn cynnal gwaith cynllunio ac ymarfer statudol aml asiantaeth gyda’r safle COMAH Haen Uchaf yma rhwng mis Awst a mis Ionawr er mwyn cynnal 

cydymffurfia eth gyda rheoliada u COMAH 2015.  Bydd y gweithredw r yn destun amserlen cynllunio ac ymarfer rhag argyfwng safonol oddi ar y safle a fydd yn cael ei gyflwyn o 

gan y gwasanaeth, sy’n cynnwys un sesiwn ymgyfarwyddo â safle, a thri modiwl ymarfer sydd wedi'i ddylunio i ddilysu adranna u gwasanaeth o gynllunio rhag argyfwng allan yr 

awdurdod.  Bydd yr ymarferio n yma’n dod i ben gydag adroddiad ôl-drafodaeth aml asiantaeth ac adolygiad pellach o gynllunio rhag argyfwng allan yn Chwarter 4 2022.  

 
 
 
 
NIWCLEAR 

 
Ddiwedd mis Gorffennaf bydd y gwasanaeth yn cymryd 

rhan o bell mewn ymarfer mawr sy’n ymwneud â chludo 

niwclear a fydd yn cael ei gynnal gan y gweithredwr, er 

mwyn profi sut mae’r gwasanaeth yn derbyn ac yn 

cyfleu neges o ddamwain mawr yn ymwneud â  

niwclear gan Heddlu Gogledd Cymru. Bydd Magnox yn 

arwain y sesiwn ôl-drafodaeth aml asiantaeth ar gyfer 

yr ymarfer, ac yn adolygu eu cynllun cynllunio rhag 

argyfwng cludo deunydd niwclear; bydd GCARh-CGC yn 

cymryd rhan yn y broses ac yn sicrhau y bydd unrhyw 

ganlyniadau i’w dysgu a fydd yn cael effaith ar 

weithdrefnau ymateb awdurdodau lleol yn cael eu 

haddasu’n briodol, os bydd angen gwneud hynny.  
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