
[Nodwch enw eich cymuned yma] 
Cynllun Argyfwng Cymunedol 

 
 

Diweddarwyd y Cynllun ddiwethaf ar: DD/MM/BBBB 
 
 
Sut i ddefnyddio’r templed hwn: Mae’r templed hwn wedi’i gynllunio er mwyn ichi ychwanegu 

manylion ynghylch paratoadau eich cymuned ar gyfer argyfwng. Rhoddir enghreifftiau i’ch helpu i 
lenwi’r templed. Gellir cael nodiadau manwl ynghylch sut i greu cynllun yn y ddogfen, Community 

Emergency Plan Toolkit, ar y wefan: www.cabinetoffice.gov.uk/communityresilience.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Os ydych mewn perygl uniongyrchol 
ffoniwch 999 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/communityresilience


Rhestr ddosbarthu’r Cynllun 

Enw Rôl Rhif ffôn/Cyfeiriad 
e-bost 

Cyhoeddwyd ar 

Ms Epo Swyddog 
Cynllunio at 
Argyfwng yr 
Awdurdod Lleol 

020 1234 5678 01/01/2011 

Miss Flood Warden Llifogydd 
Lleol 

llifogydd@tref.uk   

    

    

 

Rhestr ddiwygiadau’r Cynllun 

Dyddiad y 
diwygiad 

Dyddiad yr 
adolygiad nesaf 

Manylion y 
newidiadau a 
wnaed 

Newidiwyd gan 

DD/MM/BB DD/MM/BB Ychwanegwyd 
atodiad X  

Cydgysylltydd 
Argyfwng 
Cymunedol 

DD/MM/BB DD/MM/BB Ychwanegwyd 
aelodau newydd y 
Tîm Argyfwng 
Cymunedol  

Cydgysylltydd 
Argyfwng 
Cymunedol 

DD/MM/BB DD/MM/BB Diweddarwyd 
manylion y 
gwirfoddolwyr 

Cydgysylltydd 
Argyfwng 
Cymunedol 
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Asesiad o risgiau lleol  

Risgiau Effaith ar y gymuned Beth all y Grŵp Argyfwng 
Cymunedol ei wneud i 
baratoi? 

Enghraifft: 

Gall yr afon drwy’r pentref 
orlifo 

 Llifogydd ar 
strydoedd lleol 

 Rhwystro mynediad 
i neuadd y dref 

 Difrod i eiddo 

 Annog trigolion i wella’r 
amddiffynfeydd rhag 
llifogydd yn eu cartrefi 

 Gweithio gydag 
ymatebwyr brys lleol i 
weld a allant helpu o ran 
dosbarthu rhybuddion am 
lifogydd a helpu pobl i 
adael eu cartrefi a 
sefydlu canolfan seibiant 
os oes angen  

 Canfod pa 
amddiffynfeydd rhag 
llifogydd sy’n bodoli neu 
sydd wedi’u cynllunio yn 
yr ardal 
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Asesiad o sgiliau ac adnoddau lleol 

Sgìl/Adnodd  Pwy? Manylion 
cyswllt 

Lleoliad Adegau pan 
na fydd ar 
gael o bosibl 

Darparwr cymorth 
cyntaf cymwys 

Sandy Fortman 01700 5668xx 17 Stryd 
Brookvale  

Fel arfer, gall 
adael y gwaith 
o fewn awr 

Perchennog/gyrrwr 
cerbyd 4x4  

Bob Southwold 01700 5648xx Garejis y tu cefn 
i’r Stryd Fawr 

Bore dydd 
Mawrth 
(eisoes yn 
gwirfoddoli) 

Perchennog llif 
gadwyn (meddyg 
coed) 

Simon 
Chalmers 

01700 5605xx Simon’s 
Landscaping – 4 
Iard y Teras 

Bydd angen 
iddo deithio o’r 
safle 

Cyflenwadau 
dŵr/bwyd 

Siop y Pentref 01700 5608xx 2 Stryd Fawr Siop ar gau ar 
ddydd 
Mercher ond 
gellir ffonio’r 
perchennog 
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Lleoliadau allweddol a adnabuwyd ar y cyd â’r gwasanaethau brys i’w defnyddio fel 
lleoedd diogel 

Adeilad Lleoliad Defnydd posibl 
mewn argyfwng 

Manylion cyswllt 
deiliad yr allwedd 

Enghraifft: 
Neuadd yr 
Eglwys 

1 Sgwâr yr 
Eglwys 

Canolfan 
seibiant/lle diogel 

Colin Molesworth – 
Warden  

 07749 8557xx 

Ysgol Uwchradd 
Watley Central 

Stryd Watley  Canolfan 
seibiant/lle diogel 

Jane Shulman – 
Gofalwraig  

07749 8655xx 
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Rhestr o enwau cyswllt mewn argyfwng 

 

 

 

 

Llun 

Enw: Paul Ridgeway 

Teitl: Cydgysylltydd Argyfwng Cymunedol 

Rhif ffôn cyswllt 24 awr: 07700 7785xx 

E-bost: xx@xx.xx 

 

Cyfeiriad: 2 Heol y Nant 

 

 

 

 

 

Llun 

Enw: 

Teitl: 

Rhif ffôn cyswllt 24 awr: 

 

E-bost: 
 

Cyfeiriad: 
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Enghraifft o goeden rhifau ffôn 

Mae’r goeden rhifau ffôn yn gweithio fel pyramid, ac mae’r cydgysylltydd sydd ar y brig yn 
gwneud yr alwad gyntaf i ddau neu ragor o bobl. Yn eu tro, maen nhw’n ffonio set o bobl 
benodedig, ac ati, nes bod y goeden yn gyflawn. 
 
 

Cydgysylltydd Argyfwng 
Cymunedol 

Rhif ffôn cyswllt 
 

 

Person (x) 
Rhif ffôn cyswllt 

 

Person (x) 
Rhif ffôn cyswllt 

 

Person (x) 
Rhif ffôn cyswllt 
 

Person (x) 
Rhif ffôn cyswllt 
 

Person (x) 
Rhif ffôn cyswllt 
 

Person (x) 
Rhif ffôn cyswllt 
 

Person 
(x) 

Rhif ffôn 
cyswllt 

 

Person 
(x) 

Rhif ffôn 
cyswllt 

 

Person 
(x) 

Rhif ffôn 
cyswllt 

 

Person 
(x) 

Rhif ffôn 
cyswllt 

 

Person 
(x) 

Rhif ffôn 
cyswllt 

 

Person 
(x) 

Rhif ffôn 
cyswllt 

 

Person 
(x) 

Rhif ffôn 
cyswllt 

 

Person 
(x) 

Rhif ffôn 
cyswllt 
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Rhestr o fudiadau cymunedol a all fod o gymorth wrth adnabod pobl neu gymunedau 
agored i niwed mewn argyfwng 

Mudiad Enw a rôl y person cyswllt Rhif ffôn 

Gofal Tref Person cyswllt ar ddyletswydd 07800 555xxxx 

   

 

Sbardunwyr i weithredu’r cynllun 

[Defnyddiwch y lle hwn i gofnodi manylion ynghylch sut y bydd eich cynllun yn cael ei 
weithredu. Dylech gynnwys manylion ynghylch sut y bydd y cynllun yn cael ei weithredu o 
ganlyniad i alwad gan y gwasanaethau brys, a hefyd sut y bydd eich cymuned yn 
penderfynu gweithredu’r cynllun, os nad yw’r gwasanaethau brys ar gael]. 
 
 

1. Pan fyddwn yn cael rhybudd am lifogydd  
 

2. Pan fydd Cwnstabl Rathbone yn ffonio’r cydgysylltydd 
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Y camau cyntaf mewn argyfwng 

[Defnyddiwch y lle hwn i ychwanegu’r camau sydd i’w dilyn pan fydd y cynllun yn cael ei 
weithredu]. 
 

 Cyfarwyddiadau Tic 

1 Ffonio 999 (oni bai eu bod wedi’u rhybuddio eisoes) 

 

 

2 Sicrhau nad ydych mewn perygl uniongyrchol 

 

 

3 Cysylltu â’r Grŵp Argyfwng Cymunedol a chyfarfod i drafod y sefyllfa  

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  
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Agenda ar gyfer cyfarfod cyntaf y Grŵp Argyfwng Cymunedol 

 
Dyddiad:   
Amser:   
Lleoliad:  
Mynychwyr:   

1. Beth yw’r sefyllfa bresennol? 

Lleoliad yr argyfwng. A yw ger:  

 Ysgol? 

 Ardal agored i niwed? 

 Prif lwybr mynediad? 

 Math o argyfwng:  

 A oes bygythiad i fywyd? 

 A yw’r cyflenwadau trydan, nwy neu ddŵr wedi’u heffeithio? 

A oes unrhyw bobl agored i niwed yn gysylltiedig â’r argyfwng? 

 Henoed 

 Teuluoedd â phlant  

Pa adnoddau sydd eu hangen arnom?  

 Bwyd? 

 Cerbydau oddi ar y ffordd? 

 Blancedi? 

 Lloches? 

2. Cysylltu â’r gwasanaethau brys 

3. Sut y gallwn gefnogi’r gwasanaethau brys? 

4. Pa gamau y gellir eu cymryd yn ddiogel? 

5. Pwy sy’n mynd i arwain y camau gweithredu a gytunwyd? 

6. Unrhyw faterion eraill? 
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Y camau gweithredu a gytunwyd gyda’r ymatebwyr brys os bydd angen i bobl adael eu 
cartrefi 

[Defnyddiwch y lle hwn i gofnodi manylion ynghylch y camau gweithredu y gallwch eu 
cymryd i helpu’ch awdurdod lleol os bydd angen i bobl adael eu cartrefi yn eich cymuned].  
 
 

1. Helpu’r heddlu/awdurdod lleol i guro ar ddrysau 
2. Dweud wrth y gwasanaethau brys pwy all fod angen cymorth ychwanegol i adael eu 

cartref 
 

Trefniadau amgen ar gyfer cadw mewn cysylltiad os tarfwyd ar y dulliau cyfathrebu arferol  

 

Math o gyfathrebu Enw’r person cyswllt Lleoliad 

Radio RAYNET Tref - John 
Springston 

22 Larch Drive 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


