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Datblygwyd yr ymateb brys a amlinellir yn y Cynllun hwn trwy ymgynghoriad â grŵp 

cynllunio sy’n cynrychioli’r sefydliadau isod ac y mae’n adlewyrchu cytundebau y 

cytunwyd arnynt ar y cyd rhyngddynt: 

 

Eastman 

Heddlu Gwent  

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Cyngor Dinas Casnewydd 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

 

Ceisiwyd barn am y Cynllun hefyd gan y sefydliadau isod sydd â diddordeb yng 

nghyffiniau’r safle: 

 

Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru 

Contractwr FfDdDd - Gwasanaethau Dinas CDC  

Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru 

Cyngor Cymuned Nash  

Network Rail 

Wales and West Utilities 

Dŵr Cymru  

Western Power Distribution 

BT 

Mae’r holl fudiadau sydd ar restr ddosbarthu’r ddogfen hon (Atodiad W) yn gyfrifol 

am reoli’r ddogfen ynghyd â’i chynnwys yn eu sefydliadau eu hunain. 

 

DOSBARTHIAD DIOGELWCH 

Dylai gwybodaeth megis rhifau ffôn cyswllt a faint o’r sylweddau cemegol a gedwir ar 

y safle gael ei drin yn gyfrinachol a’i gyrchu yn unig gan y sawl y mae eu dyletswydd 

yn mynnu hynny. Felly, yn unol â pholisi Dosbarthiad Diogelwch Llywodraeth EM, 

mae’r Cynllun hwn yn y dosbarth SWYDDOGOL SENSITIF. 

Ni ddylai unrhyw ran o’r Cynllun hwn na’r wybodaeth ynddo gael ei gopïo, ei newid 

na’i ddosbarthu heb ymgynghori ag Uned Cyfyngau Sifil Cyngor Dinas Casnewydd. 

 

Noder:  At ddibenion diogelwch, newidiwyd Atodiadau B, D, E ac O yn fersiwn 

gyhoeddus y cynllun hwn.  
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Er mwyn sicrhau cynnal dilysrwydd y Cynllun hwn, gofynnir i ddeiliaid y Cynllun 

hysbysu’r Uned Cyfyngau Sifil am unrhyw newidiadau i’r wybodaeth a gyflwynir yn y 

Cynllun trwy ysgrifennu at yr: 

Uned Cyfyngau Sifil 

Cyngor Dinas Casnewydd  

Y Ganolfan Ddinesig  

Casnewydd NP20 4UR 

Ffôn: 01633 656656 

e-bost: civil.contingencies@newport.gov.uk 

Dyddiad Newidiwyd gan Newid Fersiwn 

01/11/2004  Argraffiad cyntaf y cynllun  F1 

01/11/2007 UCS Argraffiad diwygiedig ar ffurf 
newydd gyda’r canlynol 

 Pwyntiau rheoli’r heddlu 
wedi eu cyfoesi, a mapiau 

 Manylion diwygiedig 
Eastman 

 Newidiadau i’r siart lif 

 Diwygiadau / cyfoesiadau 
gan ymatebwyr eraill  

F2 

27/11/2010 UCS Argraffiad diwygiedig  yn dilyn 
ymarferiad byw ym Mawrth 
2009 a materion a godwyd 

 Seinio seiren 

 “Efydd” yr Heddlu 

 Cyfathrebu â’r wasg 

 Hysbysiad Eastman  

 Monitro oddi ar y safle 

 Amlder cyfarfodydd briffio 

 Presenoldeb cychwynnol 
HGP a chydgordio 

F3 

31/07/2012 UCS Adran  5 diwygiedig – rhoi’r 
cynllun ar waith i gymhwyso 
protocolau a gwersi a ddysgwyd 
o’r digwyddiad yn Rhagfyr 2011. 

F3.1 

31/03/2014 UCS Diwygio yn deillio o’r Adroddiad 
am Ymarferiad Mehefin 2013 

F3.2 

01/06/2019 UCS Diwygio yn deillio o’r Adroddiad 
am Ymarferiad  Mai 2016 a 
chyfoesi Rheoliadau COMAH 
Diwygio’r siart hysbysu 
Rhesymoli pwyntiau rheoli traffig 

F4 

 

NEWIDIADAU 
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1.1 Mae Eastman (is-gwmni o dan berchenogaeth lwyr Gwmni Eastman 

Chemical, Solutia UK Ltd) yn wneuthurwr cemegau a leolir yn ardal Lliswerry 

o Gasnewydd, oddi ar Ffordd Traston. 

1.2 Lluniwyd y cynllun hwn i gwrdd â gofynion cyfreithiol Rheoliad 10 Rheoliadau 

Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (COMAH) 2015. Dan y rheoliad hwn, 

mae dyletswydd ar Gyngor Dinas Casnewydd i gynhyrchu cynllun argyfwng 

allanol ar gyfer safleoedd yn y ddinas sydd, oherwydd eu bod yn storio 

sylweddau peryglus, â’r potensial am ddamwain fawr  fyddai’n cael effaith y 

tu hwnt i ffiniau’r safle.  

1.3  Daw Eastman o fewn cwmpas haen uwch Rheoliadau COMAH oherwydd eu 

gallu i storio sylweddau peryglus uwchlaw lefelau trothwy’r haen uchaf, sef 

ffosfforws triclorid, bensen, olew tanwydd trwm a deuffenyl. Mae sylweddau 

peryglus eraill hefyd yn bresennol mewn meintiau sydd yn is na throthwy’r 

haen uchaf. 

1.4 Mae’r Cynllun Argyfwng Allanol yn ategu Trefniadau amlasiantaethol Gwent i 

Ymateb i Ddigwyddiadau Mawr a gweithdrefnau presennol y gwasanaethau 

brys, ac y mae’n asio gyda chynllun Eastman i argyfwng ar y safle. 

 

2.1 Nod y Cynllun hwn yw cydgordio ymateb amlasiantaethol effeithiol ac 

effeithlon gan y sefydliadau hynny fydd yn ymwneud â lliniaru effeithiau 

digwyddiad mawr oddi ar safle Eastman. 

 

3.1 Bwriadwyd y Cynllun i fod yn hyblyg, gan gymryd i ystyriaeth ganllawiau’r 

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (AGID) sy’n mynnu bod graddfa’r 

cynllunio ‘yn gymesur â’r tebygolrwydd y byddai damwain yn digwydd’ gan 

gydnabod ar yr un pryd y potensial am ehangu i ymdopi â’r senario waethaf. 

3.2 Nid yw’r Cynllun hwn yn ymdrin ag ymateb i ddigwyddiadau lle mae’r 

effeithiau wedi eu cadw o fewn ffiniau’r safle; ymdrinnir â hyn yng nghynllun 

argyfwng mewnol y Cwmni, yn unol â Rheoliad 12 Rheoliadau COMAH.  

3.3 Nid yw’r Cynllun hwn yn manylu ar unrhyw drefniadau penodol yng nghyswllt 

y potensial am ‘ddigwyddiadau domino’ fel yr amlygwyd i ddechrau gan yr 

AGID i Eastman. Mae’r Cwmni’n fodlon, wedi ymgynghori â Birdport Limited, 

Flogas UK plc, a Tradebe nad oes, ar hyn o bryd, unrhyw botensial amlwg 

1 CYFLWYNIAD 

2  NOD 

3 CWMPAS 
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am ddigwyddiadau domino. O’r herwydd, nid oes angen unrhyw fesurau 

penodol ychwanegol yn y cynllun hwn. 

 

4.1 Gellir gweld PGC statudol yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

(AGID) a PGC gwirfoddol Eastman yn Atodiad A. Pennir y PGC statudol gan 

yr AGID wedi iddynt ystyried tebygolrwydd ac effeithiau posib damweiniau 

mawr ar y safle. Mae’n cael ei osod ar y sail nad yw pobl y tu allan i’r safle 

mewn perygl sylweddol yn syth o ddamweiniau mawr, er y gallant fod petai’r 

ddamwain yn gwaethygu. Nid yw’r parth yn ymestyn i fan lle gallai damwain 

fawr effeithio ar yr amgylchedd yn unig. Mae’r PGC statudol diwygiedig yn 

awr yn ymgorffori yn rhannol eiddo Liberty Steel a Hart Farm. 

4.2 Mae PGC gwirfoddol Eastman (Atodiad A) yn ymestyn oddi ar y safle hyd at 

ffiniau sefydledig ffyrdd, llwybrau troed a chaeau, hyd at bwynt y tybir sy’n 

rhesymol a realistig dan yr amgylchiadau. Gellir newid y parth hwn gan y 

cwmni trwy ymgynghori â’r AGID ac ymatebwyr allweddol eraill.  

4.3 Oherwydd bod y PGC statudol yn awr yn ymestyn y tu hwnt i ffin y safle, 

mae rheidrwydd cyfreithiol ar y Cwmni i ddarparu gwybodaeth i bobl sy’n 

byw neu’n gweithio o fewn y parth hwn. 

4.4 Er nad oes rheidrwydd ar i’r Cwmni ymgynghori y tu allan i’r PGC statudol, 

cytunodd Eastman yn wirfoddol i ymestyn y parth ymgynghori, fel bod 

gwybodaeth am weithgaredd a pheryglon ar y safle yn gallu bod ar gael i’r 

cyhoedd. I’r perwyl hwn, cytunodd yr AGID ac Eastman i osod y PGC i ddilyn 

ffiniau naturiol y safle a thu hwnt.  

 

5.1 Rhaid rhoi’r cynllun hwn ar waith os digwydd unrhyw  beth yn Eastman a 

allai gael effeithiau oddi ar y safle. Er mwyn sicrhau y bydd pob cam 

angenrheidiol posib i ddiogelu’r cyhoedd a’r amgylchedd yn cael eu sefydlu 

mor fuan ag sydd modd, cytunwyd ar y cyfrifoldebau cychwynnol isod.  

5.2 Y ffordd fwyaf tebygol o roi’r cynllun ar waith fydd i Eastman hysbysu’r 

gwasanaethau brys o ddigwyddiad allanol posib. Dan y cyfryw 

amgylchiadau, bydd Rheolwr Digwyddiad Eastman (Rheolwr Digwyddiad y 

Shifft, Adran CUE) yn asesu’r sefyllfa mor fuan ag sydd modd ac am unrhyw 

ddamwain a allai gael effeithiau allanol, bydd yn rhoi’r camau sydd yn 8.1 y 

cynllun hwn ar waith. Bydd y camau hyn yn cynnwys hysbysu’r 

gwasanaethau brys am senarios rhyddhau sylweddau i’r awyr fydd yn tanio’r 

larwm allanol. 

4  PARTH GWYBODAETH / YMGYNGHORI Â’R CYHOEDD (PGC) 

5  RHOI’R CYNLLUN AR WAITH 
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5.3 Bydd Eastman yn hysbysu’r gwasanaethau brys trwy un alwad at GTaADC 

(Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru) gan ddefnyddio’r cofrif METHANE 

(Atodiad B). Bydd GTaADC yn cyfleu’r hysbysiad METHANE yn syth i 

Heddlu Gwent ac yna i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans 

Cymru. 

 Unwaith iddynt gyrraedd y safle, bydd GTaADC, gyda Rheolwr Digwyddiad 

(RhD) Eastman, yn ail-asesu effeithiau posib y digwyddiad oddi ar y safle.  

5.4 Os bydd digwyddiad wedi ei gadarnhau, bydd Gwasanaeth Tân ac Achub 

De Cymru (GTaADC) yn hysbysu ymatebwyr eraill fel sy’n cael ei nodi yn y 

Siart Lif hysbysu y cytunwyd arni (Atodiad B). 

5.5 Unwaith iddo/i gyrraedd y safle, bydd Swyddog Gorchmynnol Digwyddiad 

GTaADC yn asesu goblygiadau allanol y digwyddiad mor fuan ag sydd 

modd, a lle bo hynny’n bosib, yn ceisio cyngor y cwmni, ac am unrhyw 

ddigwyddiad a all gael effeithiau allanol posib, bydd yn rhoi’r camau sydd yn 

8.2 y cynllun hwn ar waith yn syth. 

5.6 Pan roddir gwybod i Heddlu Gwent am ddigwyddiad allanol posib o ba 

ffynhonnell bynnag, byddant yn gwirio’r wybodaeth gydag Eastman. Os 

cadarnheir y bydd effeithiau posib oddi ar y safle, bydd y swyddog sydd â 

gofal Ystafell Reoli’r Heddlu yn rhoi ar waith y camau a nodir yn 7.7, 7.11 ac 

8.3 y cynllun hwn yn syth. 

5.7 Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn hysbysu ymatebwyr eraill fel 

sy’n cael ei nodi yn y Siart Lif Hysbysu y cytunwyd arni (Atodiad C). 

 

6.1 IECHYD A DIOGELWCH 

6.1.1 Rhaid i’r sawl sy’n gweithio yn ardal y perygl, neu sy’n ymwneud  ag achub a 

diheintio, ddefnyddio’r Cyfarpar Diogelu Personol (CDP) priodol. 

6.1.2 Dylid gwaredu pob cyfarpar a dilledyn a all fod wedi ei halogi yn unol ag 

asesiad risg COSHH a/neu gyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru.  

6.2 LARWM ALLANOL A RHYBUDD CYHOEDDUS 

6.2.1 Seinir y larwm allanol os bydd Rheolwr y Digwyddiad (RhD) yn Eastman 

wedi pennu y gall goblygiadau allanol ddeillio o ryddhau sylweddau i’r awyr, 

a hysbysir y Gwasanaethau Brys ar yr un pryd.  

6.2.2 Mae gweithdrefnau y dylai’r cyhoedd eu dilyn pan fydd y larwm yn seinio 

wedi eu darparu i adeiladau ac eiddo yn y cyffiniau ymlaen llaw gan 

Eastman. Gweler Atodiad O am fanylion trefniadau rhybuddio’r cyhoedd.  

6 TREFNIADAU YMATEB CYCHWYNNOL 
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6.2.3 Ni fydd y larwm allanol yn cael ei seinio os digwydd i lein bibell elifiant oddi 

ar y safle gael ei thorri. 

 

7.1 CYFRIFOLDEB AR Y SAFLE 

7.1.1 Rheolwr y Digwyddiad gydag Eastman (Rheolwr y Digwyddiad fydd ar Shifft, 

Adran Gyfun) sydd â’r cyfrifoldeb tactegol am ddod â’r argyfyngau ar  y safle 

dan reolaeth – cyn i GTaADC gyrraedd. Yn y cyfnod hwn, mae Rheolaeth 

Strategol (Aur) yn gyfrifoldeb y Prif Reolwr (Rheolwr y Safle, neu ddirprwy ar 

rota y tu allan i oriau swyddfa). Mae gan y Rheolwr Digwyddiad hwn rôl 

ddeuol hyd nes y bydd y Prif Reolwr yn cyrraedd.  

7.1.2 Lle bo lein bibell elifiant oddi ar y safle yn torri, bydd GTaADC yn ysgwyddo’r 

cyfrifoldeb cychwynnol am y fan cyn cael canllawiau pellach gan 

asiantaethau eraill gan gynnwys Eastman, Cyfoeth Naturiol Cymru ac 

unrhyw dirfeddiannwr.  

7.2 SEFYDLU CANOLFAN RHEOLI ARGYFWNG (CRhA) 

7.2.1 Os digwydd i sylweddau gael eu rhyddhau i’r awyr, lleolir y Ganolfan Rheoli 

Argyfwng (CRhA) ar safle Eastman  trwy ddefnyddio un o’r dewisiadau 

canlynol: 

 Os yw’n ddiogel gwneud hynny, sefydlir CRhA ar y safle yn y gornel 

Ogledd-orllewinol yn adeilad 137. Mae’r lleoliad hwn ymhell o’r 

ardaloedd prosesu.  

 Pe na bai modd defnyddio adeilad 137, gellir rhoi adeilad CRhA wrth 

gefn y safle yn adeilad 146 ar waith ymhen deng munud. 

Bydd Rheolwr y Digwyddiad yn penderfynu pa ganolfan reoli a ddefnyddir ac 

yn rhoi gwybod i’r Gwasanaethau Brys pa fynedfa i’r safle sy’n cael ei 

defnyddio: y brif glwyd yn y gogledd neu’r fynedfa argyfwng yn y gorllewin. 

Mae gwybodaeth fanwl am weithdrefnau staffio ac ymateb y Cwmni mewn 

argyfwng wedi’i osod allan yng Nghynllun Argyfwng Mewnol Eastman. Pan 

fydd GTaADC yn cyrraedd, bydd Eastman yn ildio rheolaeth gyffredinol a 

chydgordio safle’r digwyddiad i Reolwr Digwyddiad GTaADC. 

7.2.2 Os bydd lein bibell elifiant yn torri, bydd modd rheoli’r ymateb 

amlasiantaethol o leoliad gerllaw’r fan le torrodd y lein bibell. Dan yr 

amgylchiadau hyn, bydd cynrychiolwyr Eastman yn y lleoliad hwn yn ôl y 

galw.  

7 TREFNIADAU RHEOLI A CHYDGORDIO 
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7.3 PROTOCOL CORDON MEWNOL 

7.3.1 Yr arfer fu i GTaADC yn unig fod yn gyfrifol am waith a diogelwch 

swyddogion o fewn i’r cordon. Fodd bynnag, yn dilyn gweithredu Deddf 

Gwasanaeth Tân ac Achub 2004, daeth gweithio o fewn y cordon yn awr yn 

gyfrifoldeb gwasanaethau ar y cyd. Mae gan bersonel GTaADC, Heddlu 

Gwent a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru y gallu i weithredu o fewn yr 

amgylchedd hon. Fodd bynnag, rhaid yn wastad gadw mewn cof signal 

gadael y safle a ddefnyddir gan GTaADC. 

Byddai gofyniad iechyd a diogelwch y personél dan sylw yn gyfrifoldeb y 

gwasanaeth golau glas priodol. Wedi ymgynghori â Rheolwyr y Digwyddiad, 

defnyddir yr arferion gwaith a’r systemau gweithio diogel priodol er mwyn 

sicrhau diogelwch pob criw sy’n gweithredu o fewn i’r cordon mewnol. 

7.4 CYDGORDIO CYFFREDINOL  

7.4.1 Bydd yr ymateb amlasiantaethol i ddigwyddiad yn dilyn yr haenau ymateb 

Strategol (Aur), Tactegol (Arian) a Gweithredol (Efydd) sydd wedi hen 

sefydlu. Bydd cydgordio digwyddiad yn gyffredinol yn gyfrifoldeb yr Heddlu a 

fydd, yn dibynnu ar faint y digwyddiad, yn sefydlu strwythur Strategol, 

Tactegol a Gweithredol  Amlasiantaethol er mwyn rhoi ymateb hyblyg sydd 

wedi’i gydgordio. Bydd y cydgordio cychwynnol yn cael ei wneud trwy 

Ystafell Reoli’r Heddlu. Lle mae’n amlwg nad oes bygythiad i fywyd (e.e. os 

gall lein bibell elifiant fod wedi torri), gall yr Heddlu ildio’r swydd o gydgordio 

cyffredinol i asiantaeth arall megis Cyfoeth Naturiol Cymru. 

 

Uchod: Enghraifft o drefniadau ymateb Strategol, Tactegol a Gweithredol o 

athrawiaeth Egwyddorion Gallu’r Cyd-Wasanaethau Brys i Ryngweithredu (JESIP). 
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7.5 CYDGORDIO STRATEGOL (AUR) 

7.5.1 Os caiff ei sefydlu, lleolir hwn ym Mhencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, 

Cwmbrân. Bydd ar Heddlu Gwent angen cynrychiolaeth o’r canlynol: 

 Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTaADC) 

 Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (YGAC) 

 Eastman 

 Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

 Cyngor Dinas Casnewydd 

 Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) 

 Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (AGID). 

7.6 TACTEGOL (ARIAN) 

7.6.1 Bydd y ganolfan Dactegol amlasiantaethol,os caiff ei sefydlu, yng Ngorsaf 

Heddlu Ganolog Casnewydd. Bydd ar Heddlu Gwent angen cynrychiolaeth 

o’r canlynol: 

 Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTaADC) 

 Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (YGAC) 

 Eastman 

 Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

 Cyngor Dinas Casnewydd 

 Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) 

 Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (AGID). 

7.7 LLEOLIAD RHEOLI GWEITHREDOL (EFYDD) 

7.7.1 Ar gyfer senarios lle rhyddhawyd sylweddau i’r awyr, ac os yw’n ddiogel 

gwneud hynny, bydd Canolfan Rheoli Argyfwng Eastman (CRhA) ar y safle, 

adeilad 137, yn parhau i weithredu fel canolfan reoli amlasiantaethol (Efydd) 

oni fernir nad yw’n ddiogel. Os felly, mae adeilad 146 yn CRhA wrth gefn. 

 Bydd ar Heddlu Gwent angen cynrychiolaeth o’r canlynol: 

 Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTaADC) 

 Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (YGAC) 

 Eastman 

Os torrir lein bibell elifiant, gellir sefydlu canolfan reoli weithredol mewn 

mangre agos at safle’r toriad. Dan yr amgylchiadau hyn, bydd ar yr Heddlu 

hefyd angen cynrychiolaeth o’r canlynol: 

 Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) 

 Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) 
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 Cyngor Dinas Casnewydd 

7.8 POBL A ANAFWYD 

7.8.1 Os bydd angen, bydd Rheolwr Ambiwlans y Digwyddiad yn sefydlu Canolfan 

Feddygol fel Gorsaf Glirio Pobl a Anafwyd (adeilad 153, sef y cyfleuster 

ymolchi a newid) neu leoliad arall mwy addas, wedi ymgynghori â’r Heddlu a 

GTaADC. Un lleoliad arall posib fyddai ystafell fwyta’r ymwelwyr. 

7.9 IECHYD CYHOEDDUS CYMRU 

7.9.1 Byddant yn: 

 Ystyried sefydlu Cell Gynghori Wyddonol a Thechnegol (CGWTh) dan 

nawdd y Grŵp Cydgordio Strategol (GCS) i ymdrin â materion sy’n 

ymwneud ag iechyd cyhoeddus. 

 Cynnull CGWTh amlasiantaethol, a’i gadeirio i ddechrau, pan fo 

Rheolwr Digwyddiad yr Heddlu yn gofyn iddynt wneud hynny. 

 Os bydd digwyddiad a all gael effeithiau oddi ar y safle, mae’n dal yn 

anhebygol y cynullir GCS oherwydd y bydd yr ymateb yn para am 

gyfnod cymharol fyr. Felly, nid yw’n debygol y bydd angen CGWTh.  

7.10 CYNGOR DINAS CASNEWYDD 

7.10.1 Bydd yn sefydlu trefniadau rheoli argyfwng priodol fel ymateb y Cyngor i’r 

digwyddiad. Gall y Cyngor hefyd ystyried sefydlu Gweithgor Adfer ar y cyd, 

dan nawdd y grŵp Cydgordio Strategol, i ymdrin â materion yn ymwneud ag 

adfer cymuned a/neu amgylchedd.  

7.11 HEDDLU GWENT  

7.11.1 Os rhyddheir sylweddau i’r awyr, byddant yn gwneud y canlynol: rhoi 

trefniadau rheoli traffig ar waith i reoli mynediad cerbydau a cherddwyr i’r 

ardal; a sefydlu Pwyntiau Ymgynnull (PY); Ardal Drefnu; Cordonau a 

Phwyntiau Rheoli Traffig (PRhT) ar gyfer cerbydau argyfwng (Atodiad J). 

 Os bydd lein bibell oddi ar y safle yn torri, cynhelir asesiad deinamig o 

ofynion rheoli traffig a’u rhoi ar waith fel sy’n briodol. 

7.12 DARGYFEIRIADAU’R A48  

7.12.1 RHAID ymgynghori â’r contractwyr sy’n gyfrifol am Ffordd Ddosbarthu 

Ddeheuol (FfDdDd) – adran Gwasanaethau Dinas Cyngor Dinas Casnewydd 

– er mwyn gweithredu unrhyw symudiadau/gwyriadau traffig a all effeithio ar 

FfDdDd yr A48.   

7.13 RHEOLI TRAFFIG 

7.13.1 Yn ystod cyfnodau cynnar digwyddiad, bydd Cordonau a PRhT yn cael eu 

trin gan heddweision a fydd, cyhyd ag sydd yn rhesymol ymarferol, yn 
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gweithredu gwyriadau traffig. Wrth i rychwant amser y digwyddiad ymestyn, 

bydd Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (ACDC) a/neu Gyngor Dinas 

Casnewydd yn gweithredu gwyriadau traffig, lle bo modd, trwy godi 

arwyddion cyfeirio a rhwystrau.  

7.14 CYFATHREBU 

7.14.1 Mae manylion y cyfathrebu penodol sy’n berthnasol i’r cynllun hwn ynghyd 

ag amlinelliad o’r ddarpariaeth gyfathrebu gyffredinol yn Atodiad H. 

7.15 CANOLFAN OFAL 

7.15.1 Er na ragwelir y bydd angen symud pobl allan, cymhwysir Trefniadau Symud 

a Llochesu generig Gwent  petai angen. Nodwyd Canolfan Hamdden 

Casnewydd eisoes fel Canolfan Ofal i’r rhai fydd yn cael eu symud. 

7.16 MYNEDIAD AT Y SAFLE 

7.16.1 Rhaid i’r holl bobl nad ydynt yn ymwneud â’r gwasanaethau brys, megis staff 

Eastman, swyddogion yr awdurdod lleol, neu aelodau o fudiadau gwirfoddol 

gludo cardiau adnabod personol. Ni fydd heddweision sy’n rheoli cordonau 

yn caniatáu mynediad i bobl  heb brawf o pwy ydynt. 

7.17 GWYBODAETH I’R CYFRYNGAU 

7.17.1 Cyn gynted ag y bydd y gwasanaethau brys ar y safle wedi cadarnhau y 

cafwyd digwyddiad lle rhyddhawyd sylweddau i’r awyr, mae cydgyfrifoldeb ar 

y sawl sydd yn y fan a’r lle i gytuno ar gyhoeddi datganiad rhybudd 

cyhoeddus i’w rhestr ddosbarthu i’r cyfryngau; mae hyn yn cynnwys yr isod, 

ond nid y rhain yn unig: 

South Wales Argus 

Western Mail/Wales Online 

ITV 

BBC 

Capital FM 

Heart South Wales Radio 

BBC Radio Wales 

Media Wales 

Tudalen Facebook Heddlu Gwent – Desg y Cyfryngau Cymdeithasol  

Tudalen Facebook Eastman Casnewydd 

Os bydd lein bibell oddi ar y safle yn torri, rhyddheir gwybodaeth i’r 

cyfryngau trwy drefniadau generig wrth gefn. 

Mae datganiad cyhoeddus a bennwyd ymlaen llaw fyddai’n cael ei gyhoeddi 

i’r cyfryngau yn Atodiad G. 
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7.17.2 Yr Heddlu fydd yn gyfrifol i ddechrau am reoli diddordeb y cyfryngau yn y fan 

a’r lle, ac os bydd angen, byddant yn sefydlu pwynt cyswllt i’r cyfryngau. Os 

bydd y digwyddiad yn para peth amser, efallai y sefydlir Canolfan Briffio’r 

Cyfryngau hefyd. Petai angen un, gweithredir trefniadau generig o Gynllun 

Rhybuddio a Hysbysu LRF Gwent. 

Ni ragwelir y bydd angen Canolfan Briffio’r Cyfryngau ar gyfer digwyddiad o 

dorri lein bibell elifiant oddi ar y safle.  

7.17.3 Os bydd angen, bydd yr Heddlu yn trefnu cefnogaeth cysylltiadau cyhoeddus 

yng Nghanolfan Briffio’r Cyfryngau gan y Cwmni a mudiadau ymateb eraill. 

7.17.4 Mae cynnwys datganiadau a ryddheir i’r cyfryngau yn gyfrifoldeb ar y cyd a 

rhaid penderfynu arnynt gan y gweithwyr hynny o’r gwasanaethau brys sydd 

yn bresennol yn y safle. Bydd pob datganiad a rhyddheir ar gael i’r mudiadau 

sy’n ymateb trwy’r Grŵp Cydgordio Strategol neu’r Grŵp Cydgordio Tactegol 

neu ar gais eu swyddogion y wasg/cysylltiadau cyhoeddus. 

 Os bydd lein bibell elifiant yn torri oddi ar y safle, gall Cyfoeth Naturiol 

Cymru, gyda chytundeb y partneriaid, ymgymryd â swydd yr asiantaeth 

arweiniol yng nghyswllt y cyfryngau.  

7.18 DIWEDD Y DIGWYDDIAD 

7.18.1 Ar gyfer digwyddiadau o ryddhau sylweddau i’r awyr o’r safle, bydd 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gyfrifol am ddatgan fod y 

digwyddiad ar ben, mewn ymgynghoriad â GTaADC, Eastman ac eraill a 

gynrychiolir yn y ganolfan Reoli Dactegol a/neu Strategol. 

 Ar gyfer digwyddiadau o dorri lein bibell oddi ar y safle, yr asiantaeth 

arweiniol, e.e., Cyfoeth Naturiol Cymru, fydd yn gyfrifol am ddatgan fod y 

digwyddiad ar ben wedi ymgynghori ag Eastman a phartïon eraill a 

gynrychiolir yn y ganolfan Reoli Dactegol a/neu Strategol. 

 Bydd pob mudiad sy’n ymwneud â’r digwyddiad yn gyfrifol am sicrhau yr 

hysbysir pob unigolyn / gwasanaeth a rybuddiwyd ganddynt am y datganiad 

o ddiwedd y digwyddiad. Wedi i’r digwyddiad ddod i ben, bydd unrhyw gyd-

gordio fydd yn parhau i ddigwydd ynghylch materion am y tymor hwy yn cael 

eu rheoli trwy’r Gweithgor Adfer, gyda chyngor gan y CGWTh, fel sy’n 

briodol. 

 

O gael gwybod am ddigwyddiad yn Eastman sy’n debygol o gael 

canlyniadau allanol: 

8 CYFRIFOLDEBAU SEFYDLIADOL 
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8.1 EASTMAN 

8.1.1 Os ceir digwyddiad a all olygu bod sylweddau’n cael eu rhyddhau i’r awyr, 

bydd Eastman yn seinio’r Larwm Argyfwng Mawr, a fydd yn dal i seinio hyd 

nes y bydd cerbyd cyntaf GTaADC yn cyrraedd a bod y swyddog tân 

arweiniol wedi ymgynghori â Phrif Reolwr Eastman. 

8.1.2 Mewn digwyddiad lle mae lein bibell y tu allan i’r safle wedi torri, ni fydd 

Eastman yn seinio’r Larwm Argyfwng Mawr; fodd bynnag, bydd y trefniadau 

ymgynghori uchod ar waith, gyda Swyddog Gorchmynol y Digwyddiad Tân 

yn pennu beth i’w wneud wedi hynny ar y fan lle torrwyd y lein bibell. 

8.1.3 Sefydlu eu Tîm Ymateb Cychwynnol a Thîm Cynnal mewn Argyfwng. 

8.1.4 Cysylltu’n syth â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru; dylai’r wybodaeth a 

ddarperir fod yn bresennol ar y fformat cofrif METHANE fel y’i gwelir o 

fframwaith JESIP yn Atodiad B. Bydd GTaADC wedyn yn pasio’r wybodaeth 

ymlaen i Heddlu Gwent ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans 

Cymru. 

8.1.5 Canfod natur a nifer unrhyw anafiadau. 

8.1.6 Rhoi gwybod i Heddlu Gwent, ar y cyfle cyntaf a geir, am unrhyw effeithiau 

iechyd a/neu amgylcheddol posib a allai ddeillio o’r digwyddiad, a’r ardal yr 

effeithiwyd arni.  

8.1.7 Sefydlu Canolfan Rheoli Argyfwng (CRhA) fewnol yn adeilad 137 neu yn y 

CRhA wrth gefn yn adeilad 146. 

8.1.8 Yn ôl yr angen, sefydlu’r Ganolfan Feddygol i glirio pobl a symud pobl a 

anafwyd, os yw’n ddiogel gwneud hynny. 

8.1.9 Bydd y Prif Reolwr yn cwrdd â GTaADC pan gyrhaeddant i roi gwybodaeth 

iddynt am y digwyddiad a’u tywys at fangre’r digwyddiad.  

8.1.10 Byddant yn pasio rheolaeth dros safle’r digwyddiad i GTaADC ac yn rhoi i 

Swyddog Rheoli Digwyddiad GTaADC y Taflenni Data Diogelwch 

Deunyddiau a gedwir yn y porthdy. Mae’r rhain hefyd ar gael yng Nghanolfan 

Reoli’r Argyfwng a fersiwn gryno yn y fan lle mae’r digwyddiad. 

8.1.11 Trefnu cyfarfodydd briffio yn ôl y galw gydag agenda benodol i’r grŵp drafod 

(Atodiad V). 

8.1.12 Pan ac os bydd angen ac y bydd yn ddiogel gwneud hynny, cynnal samplo a 

dadansoddiad i nodi unrhyw sylweddau peryglus oedd ynghlwm â’r 

digwyddiad. 

8.1.13 Bydd Eastman yn trefnu cynrychiolaeth yn y mannau canlynol: 
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 Canolfan Reoli Digwyddiad GTaADC (ar y safle ar gyfer senarios lle 
rhyddhawyd sylweddau i’r awyr neu, yn achos digwyddiad yn ymwneud 
â phibell elifiant oddi ar y safle, yn y fan lle digwyddodd) er mwyn rhoi 
gwybodaeth dechnegol a chyngor/cefnogaeth 

 Rheoli Gweithredol – o’i ERT ar y safle, os oes angen a 

 Bod yn bresennol yn y ganolfan Dactegol neu Strategol os oes angen. 
 
8.1.14 Hysbysu’r AGID am y digwyddiad. 

8.1.15 Cysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd ac 

asiantaethau priodol eraill ynghylch unrhyw fesurau adfer amgylcheddol ac, 

os oes angen, cynorthwyo gyda sefydlu Gweithgor Adfer i ymdrin â hwy. 

8.2 GWASANAETH TÂN AC ACHUB DE CYMRU (GTaADC) 

8.2.1 Byddant  yn sicrhau bod y trefniadau sefydlog sy’n bodoli i ofalu fod pob 

gwasanaeth brys yn gwneud yn siŵr bod y gwasanaethau brys eraill wedi eu 

rhoi ar waith yn gymwys. Gwneir hyn trwy roi gwybodaeth am y digwyddiad 

yn gyntaf i Heddlu Gwent ac yna i Wasanaeth GIG Ambiwlans Cymru trwy 

ddefnyddio cofrif METHANE (Atodiad B). 

8.2.2 Sicrhau y bydd yr ymateb yn unol â’u trefn a bennwyd ymlaen llaw ar gyfer 

presenoldeb mewn digwyddiadau mawr yn ymwneud â chemegolion. 

8.2.3 Bydd Swyddog Rheoli’r Digwyddiad yn asesu goblygiadau’r digwyddiad i 

fannau ‘tu hwnt i’r safle’ gan gadw mewn cof gyngor a roddir gan bersonél y 

safle lle mae ar gael. Ar gyfer unrhyw ddigwyddiad a allai gael effeithiau y tu 

hwnt i’r safle, bydd GTaADC yn gwneud y canlynol: 

 Rhoi gwybod ar unwaith i Heddlu Gwent am natur a graddfa bosib y 

digwyddiad 

 Cadarnhau datgan digwyddiad mawr amlasiantaethol  

 Trefnu cynrychiolaeth ar y tîm cydgordio Tactegol rhwng asiantaethau, 

a’r tîm Strategol os caiff un ei sefydlu 

 Cyn gynted ag y bo modd, dweud wrth Heddlu Gwent pa ardal yr 

effeithiwyd arni a natur y bygythiad i’r cyhoedd /ymatebwyr a/neu yr 

amgylchedd. 

 Hysbysu Cyngor Dinas Casnewydd am y digwyddiad 

 Darparu radio(s) Airwave i Eastman, os yw hyn yn briodol at ddibenion 

cysylltu.  

8.2.4 Gofalu bod mudiadau yn cael eu hysbysu yn unol â’r siart yn Atodiad C a’u 

bod yn cael cymaint o wybodaeth ag sydd modd fod Cynllun Argyfwng 

Allanol Eastman yn cael ei roi ar waith. 

8.2.5 Hefyd, pan fydd lein bibelli oddi ar y safle wedi torri, rhaid ymgynghori â 

Chyfoeth Naturiol Cymru ynghylch camau posib i ddiogelu’r amgylchedd. 
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8.3 HEDDLU GWENT  

8.3.1 Byddant yn cadarnhau’r wybodaeth sy’n cael ei basio o GTaADC trwy gofrif 

METHANE. 

8.3.2 Cadarnhau’r sefyllfa, ac ar gyfer unrhyw ddigwyddiad lle gall effeithiau godi 

oddi ar y safle os rhyddheir sylweddau i’r awyr, bydd y swyddog cyntaf sy’n 

ymateb (Heddlu Gweithredol) yn mynd i’r fan a ddynodwyd fel PY ac yn aros 

am gadarnhad gan GTaADC ei bod yn ddiogel mynd i safle Eastman. Ar ôl 

ymgynghori â rheolwyr y safle a’r uwch-swyddog o GTaADC sy’n bresennol, 

bydd y swyddog yn cadarnhau datgan Digwyddiad Mawr.  

Os bydd digwyddiad oddi ar y safle lle torrwyd lein bibell, bydd y swyddog yn 

adrodd i safle Eastman ac, wedi ymgynghori ag Eastman a Gwasanaeth Tân 

ac Achub De Cymru, bydd yn pennu datgan Digwyddiad Mawr. 

8.3.3 Helpu gyda rhoi’r trefniadau gwybodaeth i’r cyfryngau ar waith fel y’u 

gosodwyd allan yn 7.17. 

8.3.4 Sicrhau bod sefydliadau yn cael eu hysbysu yn unol â’r siart yn Atodiad C 

a’u bod yn cael cymaint o wybodaeth ag sydd modd, a’u hysbysu fod 

Cynllun Argyfwng Allanol Eastman yn cael ei roi ar waith.  

8.3.5 Gweithredu trefniadau ar gyfer cydgordio’r digwyddiad fel sy’n cael ei osod 

allan ym mharagraff 7. 

8.3.6 Ymgynghori â GTaADC, ICC a chwmnïau sy’n ymwneud â’r digwyddiad 

ynghylch mesurau i ddiogelu’r cyhoedd. 

8.3.7 Lle mae’n ddiogel gwneud hynny, rhybuddio aelodau’r cyhoedd sy’n debygol 

o fod mewn perygl yn uniongyrchol am y camau priodol i’w cymryd. 

8.3.8 Os yw hynny’n briodol, rhoi ar waith drefniadau symud pobl, wedi 

ymgynghori â chynrychiolwyr y Grwpiau Cydgordio Tactegol/Strategol. 

8.4  YMDDIRIEDOLAETH GIG GWASANAETH AMBIWLANS CYMRU 

8.4.1 Hysbysir gan GTaADC gan ddefnyddio cofrif METHANE. 

8.4.2 Symud personél ac adnoddau, gan gynnwys cyfarpar diogelu personol, i 

ymdrin â rheoli digwyddiad cemegol ac anghenion meddygol pobl a 

anafwyd. 

8.4.3 Symud adnoddau arbenigol megis Timau Ymateb Ardal Beryglus (TYAB) os 

bydd y wybodaeth a dderbyniwyd yn mynnu eu bod yn bresennol. 

8.4.4 Rhaeadru gwybodaeth am y digwyddiad i’r GIG yn ehangach os bydd 

angen; bydd hyn yn cynnwys ICC a’r Byrddau Iechyd priodol. 
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8.4.5 Bydd YGAC yn sicrhau cynrychiolaeth ar lefel reoli yn y Grŵp Cydgordio 

Tactegol a’r Grŵp Cydgordio Strategol os cânt eu sefydlu. 

8.4.6 Bydd YGAC yn sicrhau cynrychiolaeth Rheolwr Gweithredol ym mangre’r 

digwyddiad i asesu’r effaith feddygol ar YGAC a’r GIG yn ehangach. 

8.4.7 Os bydd angen, bydd YGAC yn sicrhau y sefydlir strwythur reoli lawn ar y 

safle i reoli’r ymateb clinigol, gan gynnwys sefydlu Gorsaf Glirio Pobl a 

Anafwyd ar y safle.  

8.4.8 Os bydd angen, bydd YGAC yn cymryd y penderfyniad i ddechrau diheintio 

unrhyw gleifion yr effeithiwyd arnynt. 

8.4.9 NODYN ARBENNIG: 

Rhaid gwneud yn glir wrth ysbytai fod angen paratoi ar gyfer derbyn cleifion 

a all ddod i mewn ar eu liwt eu hunain wedi eu heintio – gan ddweud yn 

wastad pa gemegolion fu’n rhan o’r digwyddiad.  

 Er mwyn atal y risg o halogi’r Adran Frys, ni ddylid cludo unrhyw gleifion 

heintiedig i’r ysbytai sy’n derbyn. 

8.5 BWRDD IECHYD PRIFYSGOL ANEURIN BEVAN (BIPAB) 

8.5.1 Byddant yn rhoi eu Cynllun Digwyddiad Mawr eu hunain ar waith naill ai ar 

gyfer Ysbytai Brenhinol Gwent neu Nevill Hall, os bydd y naill neu’r llall wedi 

eu dynodi a’u hysbysu gan  y Rheolwyr Ambiwlans mai dyma’r ysbyty sy’n 

derbyn/cefnogi. 

8.5.2 Ffonio i mewn i’r Grŵp Rheoli Tactegol ac, os caiff ei sefydlu, y Grŵp Rheoli 

Strategol. 

8.5.3 Darparu Tîm TYMBDd (Tîm Ymateb Meddygol Brys i Ddigwyddiadau), sydd 

â’r CDP priodol, lle’r ystyrir ei bod yn briodol i drin pobl a anafwyd ar safle’r 

digwyddiad, pan fydd YGAC yn gofyn am hynny. Yn ddiweddar, mae Cymru 

wedi symud o ymateb TYMBDd dan arweiniad y bwrdd iechyd i ddatblygu 

cronfa Cymru Gyfan o aelodau a hyfforddwyd i fod yn TYMBDd y gellir galw 

arnynt i gefnogi ymateb i ddigwyddiad mawr cyn symud cleifion i ysbytai. 

8.5.4 Bydd BIPAB yn cychwyn gweithdrefnau ar gyfer diheintio cleifion sy’n dod ar 

eu liwt eu hunain ac sydd wedi eu halogi yn gemegol. Bydd ICC yn darparu 

canllawiau lle bo angen trwy linell gymorth Gemegol ICC a Public Health 

England (Atodiad P). 

8.5.5 Bydd BIPAB yn cysylltu ag adnoddau gofal sylfaenol a chymunedol i roi 

cefnogaeth yn syth ac ar gyfer unrhyw effeithiau tymor-hir ar iechyd sy’n 

deillio o’r digwyddiad. 
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8.5.6 Cysylltu â Gwasanaeth Iechyd ICC ynghylch sefydlu Cell Gynghori 

Wyddonol a Thechnegol (CGWTh). 

8.6 IECHYD CYHOEDDUS CYMRU (ICC) 

8.6.1 Byddant yn gwneud y canlynol: 

 Trefnu cynrychiolaeth gyda’r rheolwyr Gweithredol a Thactegol, a 
Strategol os cânt eu sefydlu, fel sy’n briodol, i roi cyngor ar oblygiadau 
iechyd y digwyddiad; 

 Os sefydlir GCS, sefydlu CGWTh i ymdrin ag oblygiadau iechyd 
cyhoeddus y digwyddiad, a chydgordio; 

 Rhoi cyngor a gwybodaeth ar oblygiadau iechyd y digwyddiad i’r 
cyhoedd; 

 Trefnu dilyniant a phrosesu effaith iechyd y digwyddiad; trwy gysylltu 

â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Cyngor Dinas Casnewydd, 

GTaADC, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, Llywodraeth 

Cymru a mudiadau perthnasol eraill; 

 Hysbysu Adran Iechyd Cyhoeddus Llywodraeth Cymru a’r 

Proffesiynau Iechyd am y digwyddiad; 

 Trefnu cynrychiolaeth ar y Gweithgor Adfer, lle bo hynny’n briodol; 

 Asesu’r effaith ar iechyd y boblogaeth mewn partneriaeth ag 

asiantaethau eraill a rhoi gwybodaeth i wasanaethau iechyd i alluogi’r 

rhain i wneud eu hasesiad eu hunain o’r effaith tebygol ar eu 

gwasanaeth; 

 Argymell mesurau i warchod iechyd y cyhoedd a lliniaru effeithiau’r 

digwyddiad, fel s’n briodol; 

 Lle bo angen, darparu rheolaeth strategol dros y mesurau iechyd 

cyhoeddus ac arwain rheolaeth weithredol iechyd cyhoeddus y 

digwyddiadau; 

 Arwain y rheolaeth strategol am agweddau cyhoeddus digwyddiadau 

iechyd yn y gymuned; 

 Gofalu bod asiantaethau sy’n bartneriaid yn cael gwybod am 

ddigwyddiadau biolegol, cemegol a radiolegol; 

 Rhoi cefnogaeth a chyngor (a lle bo hynny’n briodol, arwain) ar 

ganfod, diagnosis, trin, atal a rheoli clefydau heintus a 

throsglwyddadwy; 

 Sicrhau bod cysylltiadau wedi eu sefydlu â Public Health England; 

 Darparu cyngor ar iechyd cyhoeddus i’r cyhoedd, y cyfryngau a staff; 

 Darparu golwg strategol ar fygythiadau tymor hir i iechyd; 

 Hwyluso dilyniant epidemiolegol os bydd angen; 

 Darparu cyngor a chefnogaeth ar lefelau lleol, rhanbarthol a 

chenedlaethol am bob digwyddiad mawr sydd yn bygwth iechyd y 

cyhoedd yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. 
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8.7 CYFOETH NATURIOL CYMRU 

8.7.1 Ar gyfer digwyddiadau ar Safle Cemegol Eastman fydd yn cael effeithiau 

allanol; 

 Byddant yn sicrhau bod swyddog cymwys o Gyfoeth Naturiol Cymru yn 

asesu’r digwyddiad ac yn pennu’r ymateb a fynnir gan CNC, a all gynnwys: 

 Helpu i nodi pwy a beth yn yr amgylchedd sydd mewn perygl; 

 Rhybuddio pobl/cyrff sy’n tynnu dŵr o afonydd a all fod mewn perygl; 

 Trafod mesurau lliniaru gyda’r gwasanaethau brys i leihau’r effeithiau 
ar yr amgylchedd; 

 Cymryd camau lliniaru llygredd cyfyngedig cyhyd ag y mae staff, 
adnoddau a diogelwch yn caniatáu; 

 Ymchwilio i ffynhonnell ac achos y llygredd a chasglu samplau a 
thystiolaeth arall yng nghyswllt troseddau dan ddeddfwriaeth 
amgylcheddol; 

 Presenoldeb mewn Grŵp Rheoli Tactegol a/neu, os caiff ei sefydlu, 
Rheoli Strategol; 

 Hysbysu Cyfarwyddiaeth Amgylchedd Llywodraeth Cymru a’r 
Asiantaeth Safonau Bwyd am y digwyddiad; 

 Lle mae risg bosib i iechyd y cyhoedd, hysbysu Ymgynghorydd 

Technegol Ansawdd Aer Cymru am y digwyddiad, i ganiatáu cynnal 

asesiad o’r effeithiau posib i ansawdd aer, a phennu a oes angen rhoi 

Cell Ansawdd Aer Cymru ar waith ar y cyd ag ICC a PHE. 

8.7.2 Ar gyfer digwyddiadau ar lein bibell waredu elifiant cemegol Eastman: 

 Byddant yn sicrhau bod swyddog cymwys o Gyfoeth Naturiol Cymru yn 

asesu’r digwyddiad ac yn pennu’r ymateb sydd ei angen gan CNC, a all 

gynnwys: 

 Helpu i nodi pwy a beth yn yr amgylchedd sydd mewn perygl; 

 Rhybuddio pobl/cyrff sy’n tynnu dŵr o afonydd a all fod mewn 
perygl; 

 Trafod mesurau lliniaru gyda’r gwasanaethau brys i leihau’r 
effeithiau ar yr amgylchedd; 

 Cymryd camau lliniaru llygredd cyfyngedig cyhyd ag y mae staff, 
adnoddau a diogelwch yn caniatáu; 

 Ymchwilio i ffynhonnell ac achos y llygredd a chasglu samplau a 
thystiolaeth arall yng nghyswllt troseddau dan ddeddfwriaeth 
amgylcheddol; 

 Presenoldeb mewn Grŵp Rheoli Tactegol a/neu, os caiff ei sefydlu, 
Rheoli Strategol; 

 Hysbysu Cyfarwyddiaeth Amgylchedd Llywodraeth Cymru a’r 
Asiantaeth Safonau Bwyd am y digwyddiad; 

 Rheoli mynediad at Warchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptiroedd 
Casnewydd. 
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 Rhoi cyngor ynghylch unrhyw effeithiau posib ar safleoedd dynoedig 

a rhywogaethau gwarchodedig a all ddioddef unrhyw effeithiau, gan 

gynnwys unrhyw waith priodol i osgoi effeithiau ac unrhyw gamau 

unioni lle bo hynny’n briodol. 

 Gweithio gydag Eastman a thirfeddianwyr eraill ynghylch 

hawddfreintiau a goblygiadau cyfreithiol yng nghyswllt y lein bibell. 

8.7.3 Ar gyfer digwyddiadau sy’n effeithio ar Forfa Gwent a Morfa Gwynllwg: 

 Asesu’r digwyddiad wedi trafod natur unrhyw lygryn dyfrol. 

Bydd hyn yn help i bennu’r ymateb angenrheidiol a all gynnwys: 

 Helpu i nodi mannau gerllaw sydd mewn perygl o lygru o’r cwrs dŵr. 

 Trafod mesurau lliniaru gyda’r gwasanaethau priodol i leihau’r 

effeithiau hyn. 

 I’r graddau y mae adnoddau diogelwch yn caniatáu, gwneud gwaith i 

newid neu reoli llif dŵr ar hyd y cwrs dŵr sy’n gwasanaethu’r ardal. 

 Gweithio’n agos yn ôl y galw gyda’r holl ymatebwyr sy’n cymryd rhan i 

liniuaru, cyhyd ag y bo’n ymarferol bosib, effeithiau’r digwyddiad 

llygru. 

8.8 ASIANTAETH CEFNFFYRDD DE CYMRU (ACDC) 

8.8.1 Byddant yn gweithredu eu gweithdrefnau am sefydlu gwyriadau traffig, 

arwyddion a rhwystrau, trwy gysylltu â Heddlu Gwent a Chyngor Dinas 

Casnewydd. 

8.9 ADRAN GWASANAETHAU DINAS CYNGOR DINAS CASNEWYDD 

8.9.1 Byddant yn helpu Heddlu Gwent i weithredu eu gweithdrefnau am sefydlu 

gwyriadau traffig, arwyddion a rhwystrau mewn mannau a nodwyd ymlaen 

llaw o gwmpas safle Eastman (Atodiad I Ffig 2 a 3). 

8.10 NETWORK RAIL 

8.10.1 Byddant yn ystyried y goblygiadau ar gyfer teithio gan drenau yn ddiogel ar 

lein De Cymru i Lundain ac yn trefnu i drenau beidio â theithio, os bydd 

angen. 

8.11 ASIANTAETH SAFONAU BWYD CYMRU 

8.11.1 Byddant yn ystyried ac yn rhoi cyngor ar yr oblygiadau i’r gadwyn fwyd. Yn 

dilyn cyswllt â Chyngor Dinas Casnewydd, Cyfoeth Naturiol Cymru a 

Chyfarwyddiaeth Dyfodol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, bydd yr 

Asiantaeth yn ceisio nodi ac asesu maint unrhyw broblem. 

Byddant wedyn yn pennu a oes angen gosod unrhyw gyfyngiadau yn syth a / 

neu yn y tymor hir ar fwyta neu yfed unrhyw fwyd, porthiant neu laeth a 



DOSBARTHIAD DIOGELWCH – SWYDDOGOL SENSITIF 

  

Tudalen 22 o 71 
 

gynhyrchwyd yn yr ardal yr effeithiwyd arni. Bydd cyfyngiadau ar yfed dŵr yn 

cael eu hystyried gan Dŵr Cymru (gweler adran 8.12). 

Gall rheolaeth dros fynediad unrhyw gynhyrchion yr effeithiwyd arnynt i’r 

gadwyn fwyd fod trwy gyfyngiadau gwirfoddol ar gynhyrchwyr neu weithredu 

gan Gyngor Dinas Casnewydd. 

Gwneir penderfyniad ar y modd y bydd gwybodaeth a chyngor yn cael eu 

gwneud yn gyhoeddus trwy ymgynghoriad â’r Grŵp Cydgordio Strategol 

neu, os caiff ei sefydlu, y Tîm Ymateb i Ddigwyddiad Iechyd Cyhoeddus a 

CGWTh. 

8.12 DŴR CYMRU  

8.12.1 Byddant yn: 

 Ystyried goblygiadau’r digwyddiad i’w gwasanaethau ac yn rhoi 

mesurau ymateb ar waith fel sy’n briodol. 

 Cynnal asesiadau cyson i bennu a oes angen atal y cyflenwad dŵr 

yfed yn yr ardal er mwyn lleihau unrhyw niwed posib i’r cyhoedd o’i 

yfed. 

8.13 WALES AND WEST UTILITIES  

8.13.1 Byddant yn hysbysu’r Swyddog ar Ddyletswydd a fydd yn ystyried unrhyw 

oblygiadau o’r digwyddiad i’w gwasanaethau ac yn rhoi mesurau ymateb ar 

waith fel sy’n briodol. 

8.14 WESTERN POWER DISTRIBUTION 

8.14.1 Byddant yn cadarnhau trwy eu Canolfan Reoli: 

 Eu bod yn ymwybodol, trwy system eu rhwydwaith, fod y pŵer wedi 

torri a’u bod eisoes yn delio â’r peth neu; 

 Nad ydynt yn ymwybodol ac y byddant yn anfon swyddogion i 

ymchwilio; ac 

 Os gofynnir iddynt, yn mynd i’r PY ar gyfer y digwyddiad. 

8.15 AWDURDOD GWEITHREDOL IECHYD A DIOGELWCH (AGID) 

8.15.1 Nid gwasanaeth brys yw’r AGID; bydd ei rôl fel rheol yn cychwyn pan fydd y 

safle wedi’i gwneud yn ddiogel.  Fodd bynnag, gallant fod yn rhan o Grŵp 

Cydgordio Strategol ar gais yr Heddlu a gallant hefyd roi peth cyngor 

technegol i’r gwasanaethau brys yn ystod unrhyw ddigwyddiad mawr fydd yn 

datblygu. Mae’r AGID yn gyfrifol am ymchwilio i ddigwyddiadau, neu 

ddigwyddiadau posib, a all fod ag oblygiadau i iechyd a diogelwch gweithwyr 

neu aelodau’r cyhoedd. Ynghyd â Chyfoeth Naturiol Cymru, hwy sy’n ffurfio 

Awdurdod Cymwys COMAH. 
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8.16 BT 

8.16.1 Bydd BT yn darparu cefnogaeth i Ymatebwyr Categori 1 a 2 mewn ymateb i 

Argyfyngau Cenedlaethol neu Ranbarthol sydd yn effeithio neu a all effeithio 

ar BT (brandiau, rhwydweithiau, pobl neu gwsmeriaid). Gall y gefnogaeth 

hon gynnwys anfon Cynrychiolydd BT i fynd i Grŵp Rheoli Strategol neu 

Dactegol ar sail asesiad o raddfa’r digwyddiad. 

 

9.1 LLEOLIAD A MYNEDIAD 

9.1.1 Mae Eastman ar 316 erw (102 erw sy’n cael eu defnyddio) (Atodiad I) ar 

safle wastad mewn lleoliad cymysg diwydiannol/lledwledig ym mhen 

gogledd-orllewinol Morfa Gwent, i’r de o Gasnewydd. Eastman sydd biau’r 

caeau agosaf i’r dwyrain a’r de, ac y mae’r rhain yn cael eu draenio gan 

rwydwaith o ffosydd draenio. Mae arglawdd rheilffordd yn gwahanu’r safle 

oddi wrth afon Wysg, a’r ochr arall y mae’r Lanfa Ddwyreiniol. Defnyddir y 

rheilffordd i gludo glo i Orsaf Bwer Aber-wysg. Gerllaw’r orsaf bwer mae 

gwaith trin carthion Nash a redir gan Dŵr Cymru. Y ffordd arferol i gerbydau 

argyfwng gyrraedd Eastman yw trwy’r brif glwyd. Mae clwyd arall  ar ochr 

orllewinol y safle (Atodiad I Ffig 1.) Ar y safle ei hun, mae’r ffyrdd wedi eu 

trefnu mewn grid oedd yn caniatau mynediad at bob un o weithfeydd 

COMAH o fwy nac un cyfeiriad. 

9.2 PROSESAU A CHYNHYRCHION 

 Gwaith cynhyrchu cemegol yw Eastman gyda 7 gwaith yn defnyddio 

prosesau organig a/neu anorganig. Defnyddir cynhyrchion y gwaith i wneud 

llawer math o eitemau a ddefnyddir bob dydd, megis powdrau golchi, 

gorchuddion lloriau a theiars. Dyma’r 4 ffatri: 

1. Mae Dequest® yn gyfres o ffosffonadau organig a ddefnyddir yn 

bennaf fel datglystyryddion (cadw cynhwysion ynghrog mewn hylif) ac 

atafaelyddion (atal metelau mewn toddiannau rhag achosi afliwio) yn 

y diwydiannau glanedyddion a thrin dŵr. 

 

2. Cynhyrchir deuffenyl trwy byrolysis bensen. Mae’n cael ei werthu fel 

cyfrwng canolraddol i gynhyrchu disgleiryddion optegol ac y mae 

hefyd yn un o gyfansoddion hylifau trosglwyddo gwres. 

 

3. Mae cyfres Therminol® o gynhyrchion yn cael eu gwneud o 

bolyffenolau ac fe’u defnyddir yn bennaf fel hylifau trosglwyddo gwres 

tymheredd isel. 

 

9 GWYBODAETH AM Y SAFLE 
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4. Defnyddir plastigydd Saflex® S2075 fel y plastigydd i’r rhyng-haen 

diogelwch mewn sgriniau gwynt a ffenestri ochr ceir i’w hatal rhag 

dryllio ac y mae’n caniatáu amsugno effaith taro pennau yn eu herbyn 

os bydd damwain. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn ffenestri 

diogelwch a ffenestri all wrthsefyll bomiau. 

9.3 CWMNÏAU CYSYLLTIEDIG 

9.3.1 Er mai Eastman yw enw’r safle yn ei chyfanrwydd, mae’r cwmnïau canlynol 

ar y safle: 

1. Mae Advanced Elastomer Systems Ltd yn rhan o Gwmni Cemegol 

Exxon. Mae ganddynt 2 ffatri ar y safle sydd yn cynhyrchu amred o 

elastomerau thermoplastig a ddefnyddir mewn amrywiaeth eang o 

rannau diwydiannol, gan gynnwys gasgedi, ceblau trydan ac offer i’w 

ddefnyddio yn y cartref. 

 

2. Italmatch sydd biau ffatri Dequest a redir gan Eastman ar eu rhan. 

 

3. Mae BOC yn rhedeg ffatri Hydrogen sydd yn cyflenwi Hydrogen i 

waith Therminol ar y safle. 

9.4 CYFEIRIAD Y GWYNT 

9.4.1 O’r de-orllewin a’r gorllewin y mae’r gwynt yn chwythu yn bennaf. Mae gan y 

Ganolfan Reoli Argyfwng ar y safle system i fonitro cyflymder a chyfeiriad y 

gwynt, ac y mae’n dal manylion cyswllt Swyddfa Dywydd Caerdydd er mwyn 

gallu cyfrif am newidiadau  rhagweladwy yng nghyfeiriad y gwynt yn ystod 

digwyddiad. 

9.5 LEFELAU STAFFIO 

 Mae’r rhan fwyaf o’r blociau swyddfeydd lle mae’r staff nad ydynt yn gweithio 

yn y ffatrïoedd o leiaf 200m o ffynhonnell anwedd Hydrogen Clorid (HCl). Ar 

wahân i’r ystafelloedd rheoli i staff y ffatrïoedd, nid oes llawer o bobl mewn 

swyddfeydd yn yr ardaloedd gweithgynhyrchu. Mae staff ar bob safle yn 

barhaus trwy gydol y dydd a’r nos. Gellir crynhoi’r staffio fel a ganlyn: 
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9.6  TIMAU YMATEB MEWNOL 

9.6.1 Mae Tîm Ymateb Cychwynnol (TYC) ar gael 24/7. Wedi asesu digwyddiad i 

ddechrau, byddant yn hysbysu GTaADC, a fydd wedyn yn hysbysu Heddlu 

Gwent a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru os bydd angen.  

9.6.2 Mae Tîm Cefnogi mewn Argyfwng (TCA) ar gael yn ystod oriau swyddfa ac y 

mae modd eu galw allan ar ôl oriau gwaith. Maent yn rhoi cefnogaeth i’r TYC 

trwy gysylltu â gwasanaethau allanol, y cyfryngau a pherthnasau’r sawl a 

anafwyd. Byddant yn sicrhau fod cofnodion a chyfarpar perthnasol yn cael 

eu cadw ar gyfer unrhyw ymchwiliad fydd yn digwydd wedyn. 

9.7 DRAENIAD Y SAFLE 

9.7.1 Mae’r gwaith elifiant ar y safle yn casglu’r holl ffrydiau hylif o’r safle, yn 

addasu pH yr elifiant gyda slyri calch neu asid hydroclorig, cyn ei arllwys i 

Aber yr Afon Hafren. Mae hyn yn cynnwys dŵr wyneb, carthion y safle ac 

elifiant cynhyrchion, sy’n cael ei arllwys trwy lein bibell 3km, fel arfer ar lanw 

uchel. 

 Byddai dŵr a lygrwyd oherwydd tân a arllwysir ar y safle yn ystod 

digwyddiad yn cael ei drosglwyddo i’r gwaith elifiant trwy ddraeniau dŵr 

wyneb tanddaearol neu ar y ddaear, ac yn cael ei gasglu yn y morlyn 

Dwyreiniol. Mae’r morlyn hwn yn gallu dal cyfanswm o 700m³, a gall y safle 

yn ei chyfanrwydd ddal mwy na 1000 m³. 

 Mae’r gallu pwmpio yn 4 x 123m³/awr, gydag un pwmp yn rhedeg yn 

barhaus, 2 yn rhedeg ar lefel wastad, ac un yn bwmp wrth gefn i’w 

ddefnyddio â llaw. Arllwysir trwy lein bibell 3km (Atodiad K) sydd yn rhedeg 

dan y ddaear i’r de o’r safle at wal y môr ac y mae o fewn y terfynau a 

awdurdodwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Gall Cyfoeth Naturiol Cymru 

newid y terfynau hyn os bydd digwyddiad sydd angen llawer iawn o ddŵr i 

ddiffodd tanau. Mae diagram o’r draeniad dŵr wyneb ar gael ar y safle. 

 Oriau Swyddfa Tu Allan i Oriau 

Swyddfa 

Eastman 122 17 

AES 68 11 

Contractwyr 80 1 

   

Ymwelwyr a 

Gyrrwyr 

10 - 40 <5 
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9.7.2 Mae gan Eastman gyfleusterau labordy ar y safle, ac os ceir digwyddiad, 

gellir eu defnyddio i gefnogi unrhyw ofynion o ran dadansoddi, e.e., 

cyfansoddiad cemegol unrhyw elifiant sy’n torri drwodd. 

 

10.1 SYLWEDDAU PERYGLUS SYDD YN UNIGOL YN UWCH NA 

THROTHWY’R HAEN UCHAF  

Gweler Atodiad D. 

10.2 SYLWEDDAU PERYGLUS ERAILL SY’N BRESENNOL ISLAW 

TROTHWY’R HAEN UCHAF 

 Gweler Atodiad E. 

10.3 GWYBODAETH A CHYNGOR AM GYNHYRCHION 

 Gweler Atodiad F. 

 

11.1 Yr effeithiau mwyaf tebygol all ddeillio o ddigwyddiad mawr yw rhyddhau 

anwedd anhydrid / asid hydroclorig neu asetig fydd yn mynd y tu hwnt i’r 

safle. Ymhlith nwyon gwenwynig eraill mae fformaldehyd, diethylenetriamin 

(DETA) neu amonia, er bod effeithiau’r rhain yn debyg o fod yn fwy lleol o 

lawer. 

11.2 Gall effeithiau mewnol fod yn rhai sy’n gysylltiedig ag anwedd hydrogen 

clorid ac effeithiau fflamadwy’r golofn bensen. 

11.3 TABL I GRYNHOI DAMWEINIAU MAWR A ALLAI GAEL EFFEITHIAU 

ALLANOL 

Senario Effaith Amred Perygl 

(EPRG2*) 

Rhyddhau PCl3 i fwnd Tanc Storio sych Anwedd 

gwenwynig 

1250m 

Rhyddhau PCl3 ar y ffordd i ffatri Dequest 2010  Anwedd 

gwenwynig 

**2250m 

 

Anhydrid asetig hylif yn cael ei ollwng ac yn 

adweithio â dŵr  

Anwedd 

gwenwynig 

3800m 

10 SYLWEDDAU A GEDWIR AR Y SAFLE 

11 PERYGLON DAMWEINIAU MAWR 
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* EPRG2 yw’r uchafswm cyddwysiad yn yr awyr y credir y gall pob unigolyn, bron,  

fod yn agored i lefel is nag ef am hyd at 1 awr heb brofi na datblygu effeithiau neu 

symptomau iechyd anwrthdroadwy neu rai difrifol eraill a all amharu ar allu 

unigolyn i weithredu er mwyn amddiffyn ei hun.  

**Cytunodd yr AGID y gall Eastman bennu amred perygl is at ddibenion PGC 

(Atodiad A). 

 

 

12.1 Ni roddwyd unrhyw fudd yn y modelau am atal y digwyddiad yn gynnar (e.e. 

cau i lawr ar frys) neu gamau lliniaru. Rhagdybir nad yw byndiau yn methu 

ac na ddaw dŵr i mewn i’r bwnd storio PCl3 (dan do). Mae’r amrediadau 

perygl yn y tabl uchod yn rhagdybio’r amodau tywydd gwaethaf o ran 

gwasgaru’r nwyon. 

12.2 Rhyddhau PCl3 i fwnd Tanc Storio sych  

Seilir yr amred perygl ar ryddhau a fodelwyd fel methiant cangen 2-fodfedd 

ar waelod y tanc, tra bod y tanc yn dal 90000 kg o PCl3. 

Cymerir nad oes modd ynysu’r gollwng a bod holl gynnwys y tanc yn mynd i 

fwnd concrid sych gydag arwynebedd llawr o 91.75m.  

Mae’r rhyddhau yn adweithio gyda lleithder yn yr atmosffer gan gynhyrchu 

nwy HCl, a bydd PCI3 yn anweddu o arwyneb y pwll, gan adweithio gyda 

lleithder yn yr atmosffer i ffurfio HCl ychwanegol. Rhagdybir bod effeithiau 

gwenwynig y cwmwl anwedd i’w priodoli i’r gyfradd ryddhau HCl effeithiol o’r 

ddwy ffynhonnell. 

12.3 Rhyddhau PCl3 ar y ffordd i ffatri Dequest 2010  

Seilir yr amred perygl  fethiant y lein sy’n pasio i’r dwyrain o danciau storio 

Bensen Fferm Danciau’r De ar y ffordd at Dequest 2010. Nid yw’r gollyngiad 

fel y’i modelwyd yn tanio llif isel Dequest, felly mae dilyniant y pwmp yn 

parhau gyda’r gyfradd llif normal o 3000 kg/awr am 1.5awr. Rhagdybir bod y 

PCl3 yn ffurfio pwll crwn heb ei gyfyngu ar y ddaear. 

12.4 Mae’r PCl3 yn adweithio gyda dŵr ar y ddaear a chyda lleithder yn yr 

atmosffer gan esblygu i fod yn nwy HCl. Mae PCl3 yn anweddu o arwyneb y 

pwll, gan adweithio gyda lleithder yn yr atmosffer i ffurfio HCl ychwanegol. 

Rhagdybir bod effeithiau gwenwynig y cwmwl anwedd i’w priodoli i’r gyfradd 

ryddhau HCl effeithiol o’r ddwy ffynhonnell. 

12.6 Os torrir lein bibell y tu hwnt i’r safle, dyma gyfansoddiad nodweddiadol yr 

elifiant: 

 Clorid     0.1% 

12 RHAGDYBIAETHAU MODELU 
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 Dequests®               200 mg/l (ppm) 

 2EHA     38 mg/l 

 Fformaldehyd           1 mg/l 

 pH      5 to 10 
 

Gall y cyfansoddiad nodweddiadol hwn amrywio, yn enwedig yn ystod 

unrhyw ddigwyddiadau ar y safle. Bydd Eastman yn dweud wrth y 

gwasanaethau brys a CNC am unrhyw amrywiadau arwyddocaol i’r 

cyfansoddiad hwn yn ystod unrhyw ymateb i ddigwyddiad mawr.  

 

Ffurf ffisegol Dosbarthiad Perygl Peryglon 

Aseton (UN 1090) 

Hylif di-liw, 

arogl cryf 

Hylif Fflamadwy 2 

Peri llid i’r llygaid Categori 

2 

STOT SE  Categori 3 

H225: Hylif ac anwedd ffla iawn 

H319: Achosi llid difrifol i’r llygaid 

H336: Gall achosi syrthni neu 

benysgafnder 

 

Acetic anhydride (UN 1715) 

Hylif Hylif Fflamadwy 3 
 
Gwenwynig Iawn 2 

Gwenwynig Iawn 4 

Cyrydol i’r Croen 1B 

H226: Hylif ac anwedd fflamadwy  

H330: Angheuol os caiff ei fewnanadlu 

H302: Niweidiol o’i lyncu 

H314: Achosi llosgiadau difrifol ar y 

croen a difrod i’r llygaid 

 

Asid asetig (UN 2789) 

Hylif Hylif Fflamadwy 3 
 
Cyrydol i’r Croen 1A 

H226: Hylif ac anwedd fflamadwy 

H314: Achosi llosgiadau difrifol ar y 

croen a difrod i’r llygaid 

 

Toddiant amonia 34% (UN 3077) 

13 GOBLYGIADAU IECHYD CYHOEDDUS 
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Hylif clir, di-liw 

gydag arogl 

cryf 

nodweddiadol 

Dyfrol Difrifol 1 
 
Cyrydol i’r Croen 1B 

H400: Gwenwynig iawn i fywyd dyfrol 

H314: Achosi llosgiadau difrifol ar y 

croen a difrod i’r llygaid  

 

Bensen (UN 1114) 

Hylif clir, di-liw, 

arogl aromatig 

Hylif Fflamadwy 2 
 
Perygl Sugniad 1 
Croen  
 
Cyrydu/llid 2 
 
Difrod /llid i’r llygaid 2 
 
STOT SE Categori 3 
 
Mwtagenigrwydd cell germ 
1B 
 
Carsinogen 1A 
 
Ail-adrodd STOT Categori 
1 
 

H225: Hylif ac anwedd fflamadwy 

iawn 

H304: Gall fod yn angheuol os caiff ei 

lyncu ac yr aiff i’r llwybrau anadlu 

H315: Achosi llid ar y croen 

H319: Achosi llid difrifol i’r llygaid 

H340: Gall achosi diffygion genetig 

H350: Gall achosi cancr 

H372: Achosi difrod i organau trwy fod 

yn agored iddo am amser maith neu 

dro ar ôl tro 

 

BHMT (UN 2922) 

Hylif brown Heb ei gofrestru eto – 
Wedi ei adael yn y 
cwmpas ar hyn o bryd. 
Gwenwynig yn flaenorol 
 
Cyrydol i’r Llygaid/Croen 
1B 
 
Gwenwynig iawn 3 
(croenol) 
 
Gwenwynig iawn 4 
(geneuol) 
 
Sensiteiddydd Croen 1A 

H314: Achosi llosgiadau difrifol i’r 
croen a difrod i’r llygaid a difrod i’r 
croen a difrod i’r llygaid 
 
H311: Gwenwynig mewn cysylltiad â’r 
croen 
 
H302: Niweidiol o’i lyncu 
 
H317: Gall achosi adwaith alergaidd 
ar y croen 

Ffurf ffisegol Dosbarthiad Perygl Peryglon 

Biffenyl (UN 3077) 
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Naddion 

crisialog gwyn 

Cyrydu /llid ar y croen 2 
 
Difrod /llid difrifol i’r llygaid 
 
STOT SE 3 
 
Gwenwyn dyfrol difrifol 1 
 
Gwenwyn dyfrol cronig 1 
  

H315: Achosi llid ar y croen 

H319: Achosi llid difrifol i’r llygaid 

H335: Gall achosi llid resbiradol 

H410: Gwenwynig iawn i fywyd dyfrol 

gydag effeithiau sy’n para’n hir 

 

Biscloromethylether (BCME) 

Nwy Hylif Fflamadwy 2 
 
Gwenwynig Iawn 2 
 
Carsinogen 1A 
 
Gwenwynig Iawn 3 
 
Gwenwynig Iawn 4 
 

H225: Hylif ac anwedd fflamadwy 

iawn 

H330: Angheuol os caiff ei fewnanadlu  

H350: Gall achosi cancr 

H311: Gwenwynig mewn cysylltiad â’r 

croen 

H302: Niweidiol o’i lyncu 

   

Cloromethan (UN 1063) 

Nwy Nwy fflamadwy 1 H220: Nwy fflamadwy iawn 

 

Diffenyl ether (UN 3077) 

Solid crisialog 

gwyn neu hylif 

di-liw gydag 

arogl aromatig 

nodweddiadol 

Difrod/Llid Difrifol i’r 
Llygaid 2 
 
Dyfrol Cronig 2 

H319: Achosi llid difrifol i’r llygaid 

H411: Gwenwynig i fywyd dyfrol 

gydag effeithiau sy’n para’n hir  

 

Diaminoethan (EDA) (UN 1604) 
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Hylif Hylif Fflamadwy 3 
 
Gwenwynig Iawn 4 
 
Gwenwynig Iawn 3 
 
Gwenwynig Iawn 4 
 
Cyrydol i’r Croen 1B 
 
Difrod i’r Llygaid 1 
 
Sensiteiddydd Resbiradol 
1 
 
Sensiteiddydd Croen 1 
 

H226: Hylif ac anwedd fflamadwy 

H302: Niweidiol o’i lyncu. 

H311: Gwenwynig pan ddaw i 

gysylltiad â’r croen. 

H314: Achosi llosgiadau difrifol i’r 

croen a difrod i’r llygaid. 

H317: Gall achosi adwaith alergaidd 

ar y croen. 

H318: Achosi difrod difrifol i’r llygaid. 

H332: Niweidiol o’i fewnanadlu. 

H334: Gall achosi alergedd neu 

symptomau asthma neu anawsterau 

anadlu o’i fewnanadlu. 

 

Diethylenetriamin (DETA) 

Hylif Gwenwynig iawn 2 

(mewnanadlu/tarth) 

Gwenwynig Iawn 4 

(geneuol) 

Gwenwynig iawn 4 

(croenol) 

Cyrydol/ llidiog i’r croen 1B 

Difrod i’r llygaid 1 

Sensiteiddydd Croen 1 

STOT SE 3 (resbiradol 

H330: Angheuol o’i fewnanadlu 

H302: Niweidiol o’i lyncu 

H314: Achosi llosgiadau difrifol i’r 

croen a difrod i’r llygaid. 

H312: Niweidiol pan ddaw i gysylltiad 

â’r croen. 

H317: Gall achosi adwaith alergaidd 

ar y croen 

H335: Gall achosi llid resbiradol 

 

Ffurf ffisegol Dosbarthiad Perygl Peryglon 

Toddiant Fformaldehyd 30-55%, fformalin (Rhif UN  2209) 



DOSBARTHIAD DIOGELWCH – SWYDDOGOL SENSITIF 

  

Tudalen 32 o 71 
 

Toddiant di-

liw, arogl 

siarp, llidus 

Gwenwynig Iawn 3 
 
Cyrydol i’r Croen 1B 
 
Sensiteiddydd Croen 1 
 
STOT SE 2 a 3 
 
Carsinogen 2 

H301: Gwenwynig o’i lyncu 

H311: Gwenwynig pan ddaw i 

gysylltiad â’r croen 

H331: Gwenwynig o’i fewnanadlu 

H314: Achosi llosgiadau difrifol i’r 

croen a difrod i’r llygaid. 

H371: Gall achosi difrod i organau 

H335: Gall achosi llid resbiradol 

H351: Amheuir ei fod yn achosi cancr 

 

Hydrogen (UN 1049) 

Nwy di-liw, 

diarogl 

Nwy Fflamadwy 1 H220: Nwy fflamadwy iawn  

 

Cerosin (UN1223) 

Hylif di-liw i 

felyn golau 

Hylif Fflammadwy 3 H226: Hylif ac anwedd fflamadwy 

 

   

Nwy naturiol (UN 1971) 

Nwy di-liw Nwy Fflamadwy 1 H220: Nwy fflamadwy iawn  

 

Nalco EC3018A 

Hylif clir i felyn Gwenwynig dyfrol cronig 2 
 
Gwenwynig iawn 4 
 
Cyrydol i’r croen 2 
 
Difrod/Llid Difrifol i’r 
Llygaid 2 
 
Carsinogen 2 
 

H411: Gwenwynig i fywyd dyfrol 
gydag effeithiau sy’n para’n hir  
 
H312: Niweidiol pan ddaw i gysylltiad 

â’r croen. 

H315: Achosi llid ar y croen 

H319: Achosi llid difrifol i’r llygaid 

H351: Amheuir ei fod yn achosi cancr  
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Ffurf ffisegol Dosbarthiad Perygl Peryglon 

Ffosfforws triclorid (UN 1809) 

Hylif di-liw 

gydag arogl 

siarp 

Gwenwynig Iawn 2 
 
Cyrydol i’r Croen 1A 
 
STOT RE 2 

H330: Angheuol o’i fewnanadlu 

H300: Angheuol o’i lyncu 

H318: Achosi difrod difrifol i’r llygaid. 

H290: Gall gyrydu metelau. 

H314: Achosi llosgiadau difrifol i’r 

croen a difrod i’r llygaid. 

H373: Gall achosi difrod i organau 

trwy fod yn agored iddo am amser 

maith neu dro ar ôl tro. 

 

Propan (UN 1978)  

Nwy di-liw Nwy Fflamadwy 1 H220: Nwy fflamadwy iawn  

 

Therminol 68, 72, a VP1 (Rhif UN 3082) 

Hylif Dyfrol Cronig 2 H411: Gwenwynig i fywyd dyfrol 
gydag effeithiau sy’n para’n hir  

 

Triffenyl (UN No.3077) 

Hylif (>60 C) Dyfrol Cronig 1 
 
Dyfrol Difrifol 1 

H410 Gwenwynig iawn i fywyd dyfrol 
gydag effeithiau sy’n para’n hir  

H400 Gwenwynig iawn i fywyd dyfrol 
 

 

Skydrol 5 

Hylif seimlyd 

clir 

Sensiteiddydd Croen 1 
 
Peryglon cronig i’r 
amgylchedd dyfrol2 

H317 Gall achosi adwaith alergaidd ar 
y croen 
H411 Gwenwynig i fywyd dyfrol gydag 
effeithiau sy’n para’n hir  

 

 

14.1 Dynodwyd Aber yr Afon Hafren yn Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA), 

Gwylptir o Bwysigrwydd Rhyngwladol (Safle Ramsar), Ardal Cadwraeth 

Arbennig (ACA) a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SDdGA). 

14 GOBLYGIADAU AMGYLCHEDDOL 
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14.2 Y SDdGA agosaf ar Forfa Gwent yw Gwastadeddau Gwent: SDdGA Nash a 

Gallt Euryn sydd agosaf at Eastman yn Pye Corner. Dynodwyd y SDdGA 

oherwydd ei hamrywiaeth o blanhigion dyfriol a chreaduriaid di-asgwrn-cefn 

cysylltiedig â’r ffosydd draenio a ffosydd y system ddraenio.  

14.3 Mae Gwarchodfa Gwlyptiroedd Gwastadeddau Gwent yn AGA ddynodedig 

ac i’r de o Nash at wal y môr, o Orsfa Bŵer Glan-wysg i’r dwyrain tuag at 

Gallt Euryn. 

14.4 Yr unig Ddamwain Fawr i’r Amgylchedd (MATTE) a nodwyd gan Eastman 

yw methiant y lein bibell elifiant lle mae’n croesi’r ffosydd draenio. Byddai 

gollyngiad i system y ffosydd draenio yn cael effaith wenwynig yn yr ardal 

leol a byddai rhan fechan o’r SDdGA a/neu’r Warchodfa Gwlypdiroedd  yn 

dioddef difrod sylweddol. Mae map yn darlunio llwybr y lein bibell elifiant yn 

Atodiad K. Mae elifiant fel arfer yn cael ei arllwys i Aber yr Afon Hafren, gan 

osgoi’r llanw isel. 

14.5 Mae modd dargyfeirio ffrwd yr elifiant yn ystod digwyddiad i forlyn cadw a all 

ddal 700 m3. Fel hyn, gellir cynnwys hylif sydd wedi gollwng neu ddŵr a 

lygrwyd gan dân am gyfnod cyfyngedig. Nid oes gan y difwynwyr a ragwelir 

mewn unrhyw ddŵr sy’n llifo ymaith wedi bod mewn cysylltiad â thân y gallu i 

achosi niwed amgylcheddol arwyddocaol petaent yn cael eu harllwys i’r 

aber. 
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PARTHAU GWYBODAETH/YMGYNGHORI A’R CYHOEDD (PGC) STATUDOL 

AGID A GWIRFODDOL EASTMAN 

 

ATODIAD A 
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HYSBYSIAD GWASANAETH TÂN AC ACHUB DE CYMRU TRWY GOFRIF 

METHANE 

Drafftiwyd y fframwaith hwn i ymdrin â phob digwyddiad o bwys ar y safle gan 

gynnwys y rhai a nodwyd fel rhai allai gael effeithiau y tu hwnt i’r safle. Gall Eastman 

a’r gwasanaethau brys gyfoesi ac amrywio cynnwys cychwynnol y neges hon wrth i’r 

digwyddiad fynd rhagddo. 

Y bwriad yw defnyddio’r drafft hwn i ymgynghori ag Eastman ynglŷn â’i addasu i’w 

ddefnyddio mewn gweithdrefnau ar y safle. Parheir i gyfoesi’r gwasanaethau brys ac 

ymgynghori â hwy wrth i’r broses ddatblygu. 

[Cadwyd y codrif  Saesneg ‘Methane’ er mwyn cysondeb, gyda’r gair perthnasol 

Saesneg mewn cromfachau yn y fersiwn hon]. 

YN EASTMAN YN CYSYLLTU Â GTaADC BYDDWCH YN BAROD I DDERBYN 

NEGES “METHANE” 

M E T H A N E 

 Datgan Digwyddiad Mawr (Major)?  

o Eastman i gadarnhau a all y digwyddiad gael effeithiau y tu hwnt i’r 

safle ac os felly, rhoi’r Cynllun Argyfwng Allanol ar waith i ddatgan 

digwyddiad mawr  

NEU 

o Eastman i gadarnhau mai digwyddiad ar y safle yn unig ydyw ac 

nad oes datganiad am ddigwyddiad mawr being declared 

 Union (Exact) leoliad 

o Eastman i ddarparu: 

  yr union leoliad ar y safle 

 Lleoliad y digwyddiad ar y safle (gan ddefnyddio Enwau 

Strydoedd y safle)  

 Math (Type) o ddigwyddiad 

o Eastman i ddweud pa fath o ddigwyddiad e.e. torri tanc storio 

cemegolion; ffrwydrad; tân 

 Peryglon (Hazards) sy’n bresennol 

ATODIAD B 
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o Eastman i ddweud beth yw’r peryglon posib e.e. risgiau posib i 

iechyd / amgylchedd: 

 I’r sawl sydd yn mynychu’r safle 

 Effeithiau posib oddi ar y safle (os yn berthnasol)  

 Mynediad (Access) i’r safle / y fan 

o Eastman i roi gwybod am sut i gyrraedd y safle trwy Lwybr Cynllun 

A (y brif glwyd) neu lwybr Cynllun B  

(mynedfa arall)  - RHAID CYNNWYS DATA AM GYFEIRIAD Y 

GWYNT 

 Nifer (Number) - 

o Eastman i ddweud am fath, difrifoldeb a niferoedd y rhai a anafwyd 

ar y safle – os yn hysbys 

 Gwasanaethau brys (Emergency) sydd yn bresennol yn awr ac sydd eu hangen 

o Eastman i ddweud pa wasanaethau brys sydd eu hangen – os 

datganwyd Digwyddiad Mawr, cadarnhau y bydd angen y 3  
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SIART LIF HYSBYSU OS CEIR DIGWYDDIAD GYDA GOBLYGIADAU ALLANOL 

 

ATODIAD C 

Eastman

Gwasanaeth Tân 
ac Achub De 

Cymru

Heddlu Gwent

Ymddiriedolaeth 
Gwasanaeth 
Ambiwlans 

Cymru

Cyswllt Cyntaf: -  

 GTAADC 

Cyswllt Cyntaf: -  

 Heddlu Gwent  

 Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 

 Cyfoeth Naturiol Cymru 

 Cyngor Dinas Casnewydd – Swyddog Argyfyngau 

Sifil ar ddyletswydd fydd yn cysylltu â: 

o Swyddog Gwasanaethau Dinas/Priffyrdd fydd 

ar ddyletswydd 

o Ysgolion a chanolfannau hamdden yr ardal 

Cyswllt Cyntaf: - 

 Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diopgelwch 

Cyswllt cyntaf: -  

 Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Aneurin Bevan  

 Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Cyswllt ail haen: 

 Llywodraeth Cymru 

(Is-adran Argyfwng) 

Cyswllt ail haen: 

 Network Rail 

 Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru 

 Wales & West Utilities 

 Western Power 

 BT 

 Dŵr Cymru 

 Food Standards Agency Wales 

Cyswllt cyntaf / 

blaenoriaeth yw 

cyswllt o fewn 30 

munud o hysbysu am 

y digwyddiad. 

Cyswllt ail haen yw 

cyswllt ymhen 1 awr 

o hysbysu am y 

digwyddiad. 

Cyswllt ail haen: 

 Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 
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SYLWEDDAU PERYGLUS SYDD YN UNIGOL YN UWCH NA THROTHWY’R HAEN 

UCHAF  

Sylwedd Rhestr eiddo 

(uchafswm) 

Rhif CAS  

 

E1 Peryglus i’r Amgylchedd Dyfrol Categori Difrifol 1 

E1 Peryglus i’r Amgylchedd Categori Cronig 1, trothwy’r haen uchaf 200t 

Cynnyrch deuffenyl * 92-52-4 

E2 Peryglus i’r Amgylchedd Dyfrol Categori Cronig 2, haen uchaf trothwy 

uwch 500T 

Therminol 66 (T66) * 61788-32-7 

* - tynnwyd y manylion hyn o fersiwn gyhoeddus y cynllun am resymau diogelwch. 

Mae’r wybodaeth lawn yn fersiwn warchodedig y cynllun a ddosberthir yn unig i 

asiantaethau allweddol y mae’n rhaid iddynt allu ei gyrchu. 

 

  

ATODIAD D 
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SYLWEDDAU PERYGLUS ERAILL SY’N BRESENNOL MEWN MEINTIAU ISLAW 

TROTHWY’R HAEN UCHAF  

Sylwedd Rhestr eiddo 

(tunelli) 

Rhif CAS  

 H2 Gwenwynig Iawn Categori 2 

Bischloromethylether (BCME) (darfodedig 

canolraddol) 

* 542-88-1 

Bis-hexamethylenetriamin (BHMT)  * 143-23-7 

Ffosfforws triclorid (PCl3) * 7719-12-2 

   

Asetig anhydrid * 108-24-7 

Diethyelenetriamin  111-40-0 

 H2 Gwenwynig Iawn Categori 3 trwy fewnanadlu 

Toddiant Fformaldehyd (fformalin) 50%  * 50-00-0 

   

  

 P2 Nwyon Fflamadwy Categori 1 neu 2 a nwyon a enwir gases 

Chloromethan (isgynnyrch diangen)  74-87-3 

Hydrogen  * 1333-74-0 

Nwy Naturiol (methan)  * 74-82-8 

Propan LPG  * 74-98-6 

  

 Hylifau Fflamadwy P5b 

Diaminoethan (ethylenediamine ‘EDA’) * 107-15-3 

Asid Asetig (asid ethanoig) * 64-19-7 

  

ATODIAD E 
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 Hylifau Fflamadwy P5c a hylifau a enwyd 

Asetig anhydrid * 108-24-7 

Aseton (dimethyl ketone, 2-propanon) * 67-64-1 

Bensen * 71-43-2 

Cerosin  * 64742-81-0 

 E1 Peryglus i’r Amgylchedd Dyfrol Categori Difrifol 1 neu 

Gronig 1 

Toddiant amonia * 1336-21-6 

   

Triffenyl  *      26140-60-3 

  

 E2 Peryglus i’r Amgylchedd Dyfrol Categori Cronig 2 

Cynnyrch Therminol® VP1 (cymysgedd) * (92-52-4 & 101-

84-8) 

   

Deuffenylether * 101-84-8 

   

Cerosin  * 64742-81-0 

Skydrol 5 * Masnachol 

NalcoEC3018A * Masnachol 

  

 O1 Sylweddau gyda datganiad perygl EUH014 

O3 Sylweddau gyda datganiad perygl EUH029 

Ffosfforws triclorid (PCl3) * 7719-12-2 

* - tynnwyd y manylion hyn o fersiwn gyhoeddus y cynllun am resymau diogelwch. 

Mae’r wybodaeth lawn yn fersiwn warchodedig y cynllun a ddosberthir yn unig i 

asiantaethau allweddol y mae’n rhaid iddynt allu ei gyrchu. 
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GWYBODAETH A CHYNGOR AM GYNHYRCHION 

Os bydd argyfwng sy’n golygu Perygl Damwain Fawr, bydd Eastman yn 

sefydlu Tîm Ymateb Argyfwng i drin y digwyddiad o safbwynt y safle. 

Bydd aelodau’r tîm hwn yn rhoi cyngor technegol i’r gwasanaethau brys 

allanol.  

Sylweddau Peryglus Ymddygiad Ffisegol a Chemegol 

Asetig anhydrid Hylif fflamadwy, mygdarthau’n cael eu 

rhyddhau os caiff ei arllwys ac yn adweithio â 

dŵr i ryddhau asid asetig ac anwedd 

anhydrid 

Asid asetig Hylif fflamadwy sy’n rhyddhau mygdarthau 

Toddiant amonia 34% Os caiff ei arllwys, byddai’n fygdarth amonia 

ond byddai bwnd yn cynnwys yr hyn a 

arllwysid ac yn atal effaith wenwynig ar ddŵr 

Bensen Mae’n anweddol a fflamadwy iawn. Petai’n 

cael ei arllwys o fan storio, byddai peth yn 

anweddu ac yn cael ei wasgaru dan y gwynt  

Cynnyrch deuffenyl Toddi ar ~69oC. Petai’n cael ei arllwys, 

byddai’n ymsolido (caledu) 

Biscloromethylether Nwy fflamadwy 

Cloromethan Nwy fflamadwy iawn – gwasgaru o’i arllwys i’r 

atmosffer 

Diphenyl ether                Toddi ar 27oC.  Petai’n cael ei arllwys, 

byddai’n ymsolido 

Toddiad fformaldehyd Petai’n cael ei arllwys, byddai’n ymsolido yn 

rhannol neu’n llifo, yn dibynnu ar y tymheredd 

amgylchynol. 

Ffosfforws Triclorid                         Mygdarthu mewn aer llaith ac yn adweithio â 

dŵr i gynhyrchu anwedd hydrogen clorid 

(HCl) a gall adwaith â dŵr gael ei oedi neu 

ATODIAD F 
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.  

  

fod â chyfnod  digyffro fel asid ffosfforus cyn 

dod yn ffyrnig 

Cynnyrch Therminol 

graddau 68,72,VP1 

Hylif ar dymheredd amgylchynol. Petai’n cael 

ei golli o danc storio byddai’n cael ei gynnwys 

mewn bwnd. 
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RHESTR DDOSBARTHU’R CYFRYNGAU 

 South Wales Argus 

 Western Mail/Wales Online 

 ITV 

 BBC 

 Capital FM 

 Heart South Wales Radio 

 BBC Radio Wales 

 Media Wales 

 Tudalen Facebook Heddlu Gwent  

 Tudalen Facebook Eastman Casnewydd  

 

DATGANIAD RHYBUDDIO’R CYHOEDD  

(I’W GYHOEDDI OS RHYDDHEIR SYLWEDD I’R AWYR A ALLAI GAEL 

GOBLYGIADAU Y TU HWNT I’R SAFLE) 

“Ar (amser a dyddiad) cafwyd digwyddiad yn eiddo Eastman, Casnewydd lle 

rhyddhawyd cemegolion yn anfwriadol (Disgrifiwch y digwyddiad yn fras) ar yr eiddo. 

Cafodd nifer o bobl eu hanafu yn y fan ac ni wyddom faint eu hanafiadau ar hyn o 

bryd.  (Dileer os nad yw’n gymwys). 

O ganlyniad i’r digwyddiad gofynnir i bobl sy’n byw yn yr ardal y tu mewn i ffiniau’r 

isod:  

Heol y Gorfforaeth - A48 at Heol Nash- Campws Dinas Casnewydd, Coleg Gwent - 

Heol yr Aber - Heol Meadows -Pye Corner - Fferm Little Cross- Bird Port Cyfyngedig 

- Doc Dwyreiniol ac Ardal Ddiwydiannol Stryd Stephenson - 

fynd dan do, cau ffenestri a drysau, diffodd systemau aerdymheru, aros dan do a 

gwrando ar orsafoedd radio lleol. Neu, ewch at www.gwent.police.uk > neu ddilyn 

Heddlu Gwent ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf. 

Os nad yw trigolion yn teimlo’n dda, dylent gysylltu â galw’r GIG i gychwyn ar 0845 

46 47 neu â’u meddyg teulu i gael cyngor. 

Mae’r gwasanaethau brys ar y safle yn trin y digwyddiad. 

Gofynnir i aelodau’r cyhoedd beidio ag ymweld â’r ardal, ond i gadw draw i adael i’r 

gwasanaethau brys gyflawni eu dyletswyddau yn y fan a’r lle.” 
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CYFATHREBU 

 

1. Mae teliffonau argyfwng yn y Porthdy Diogelwch ac yn y Ganolfan Rheoli 

Argyfwng (CRhA) ar y safle, ac y maent wedi eu cysylltu â’i gilydd. Mae gan y 

CRhA hefyd deliffon allanol nad yw ei rif yn y llyfr, teliffon mewnol 

ychwanegol a theliffon gyda chyswllt uniongyrchol at ganolfan argyfwng 

GTaADC. 

 

2. Y prif ddull o gyfathrebu rhwng y CRhA ar y safle a safle’r digwyddiad yw 

trwy’r  radio DEC. Delir y rhain gan arwyddion galw radio (mewn cromfachau) 

 Rheolwr y Digwyddiad (ALPHA 1) 

 Gyrrwr y Cerbyd Tân (FIRE 1) 

 Arweinydd y tîm cymorth cyntaf (MEDIC 1) 

 Labordy SA (BASE 1) 

 Gweithredwr Elifiant (EFFLUENT 1) 

 Cydlynydd Iechyd Galwedigaethol (oriau swyddfa yn unig) (Nurse 1) 

 

3. Mae Prif Reolwyr / Swyddogion Cyfathrebu’r safle (7 o bobl) bob un yn cario 

ffôn symudol y tu allan i oriau swyddfa ac y mae ffôn symudol yng ngherbyd 

Rheolwr Digwyddiad y safle ar gyfer galwadau uniongyrchol i Ganolfan Reoli 

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. 

 

4. Hysbysir staff ar y safle am ddigwyddiad trwy ddefnyddio larwm y safle a 

ffonau DEC. 

 

5. Mae Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru oll yn gallu gweithredu 

Airwave rhyngddynt â’i gilydd, ac y mae Memorandwm Dealltwriaeth, MD, ar 

gael. 

 

6. Gellir defnyddio ffacs hefyd rhwng y mannau rheoli Tactegol a Strategol. 

 

7. Pan fydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cyrraedd Eastman, 

byddant yn rhoi radio Airwave i Eastman fel bod modd cyfathrebu yn ôl ac 

ymlaen ar y safle. 

 

8. Bydd ffonau symudol ar gael ym mhob pwynt rheoli ac y mae teliffonau maes 

a chyfleusterau i sefydlu prif gyswllt teliffon ar gael trwy Uned Rheoli’r 

Digwyddiad. 

 

ATODIAD H 
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9. Bydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru  yn anfon Uned 

Gyfathrebu Symudol at y pwynt Rheoli Tactegol  i fod yn gyswllt rhwng y 

Canolfannau Rheoli Gweithredol, Tactegol a Strategol (gan gynnwys 

personél y Gwasanaeth Iechyd ar y safle, cerbydau’r Gwasnaeth Iechyd ar y 

safle, ysbytai sy’n derbyn ac yn cefnogi a Chanolfan Reoli’r Ambiwlans. Bydd 

ffonau symudol ar gael, ac os bydd angen, gellir darparu cyfleusterau ffacs. 

Os byddant ar gael, bydd cyfleusterau llinell tir yn cael eu defnyddio i ategu 

cyfathrebu rhwng y gwasanaethau. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn defnyddio’r 

holl amleddau a neilltuwyd gan gynnwys defnyddio radios cludadwy UHF.  

 

10. Cyngor Dinas Casnewydd – Bydd cyfathrebu rhwng cynrychiolwyr Cyngor 

Dinas Casnewydd yn y canolfannau Rheoli Strategol a Thactegol trwy ffonau 

symudol a/neu linell tir. 

 

11. Dulliau cyfathrebu wrth gefn – RAYNET - 

Petai angen ategu systemau cyfathrebu, neu os bydd y dulliau cyfathrebu 

sy’n bodoli yn methu, gallai Rhwydwaith Argyfwng yr Amaturiaid Radio 

(RAYNET) roi cymorth i gyfathrebu. Bydd hyn yn cael ei roi ar waith trwy 

Gyngor Dinas Casnewydd. 

 

12. BT 

Yn ystod sefyllfaoedd o argyfwng sy’n galw am ddarparu gwasanaethau 

ychwanegol, bydd BT yn darparu’r prif ryngwyneb gyda’r awdurdodau brys 

trwy system y Llinell Gyswllt Argyfwng Genedlaethol, y mae modd ei 

defnyddio ledled y DU i gael mynediad uniongyrchol ar bwynt ymateb 24-awr 

addas BT. Os gall BT ddarparu’r cyfleusterau ychwanegol o’u hadnoddau eu 

hunain, fe wnânt hynny ond fe allant fynd ar alw darparwyr eraill lle bo hyn yn 

fwy priodol. 
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LLEOLIADAU A LLWYBRAU MYNEDIAD AT LEOLIADAU ALLWEDDOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATODIAD I 

Prif Glwyd 

Mynedfa i’r Safle 
mewn Argyfwng 

Adeilad 

137 

Adeilad 

153 

Adeilad 

146 

Ffig 1 
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Man RHEOLI’r safle 

Mynedfa’r Safle 

CYNLLUN A 

Y dewis o lwybr 

mynediad os bydd 

cyfeiriad y gwynt i’r 

De-Orllewin 

--- Llwybr mynediad 

--- Llwybr gadael 

route 

Ffig 2 
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Ffig 3 

CYNLLUN B 

Ffordd fynediad wrth 

gefn os bydd 

cyfeiriad y gwynt i’r 

De-Ddwyrain 

--- Llwybr mynediad 

--- Llwybr gadael 

route 

 

 

NODER: Er bod y mapiau hyn yn cymryd i ystyriaeth gyfeiriad y gwynt, bydd pwynt rheoli’r traffig yn cael ei asesu’n ddeinamig 

a’i bennu ar y pryd gan y grŵp amlasiantaethol ar y safle trwy egwyddorion JESIP – Atodiad V. 
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PWYNTIAU RHEOLI CORDON TRAFFIG 

     Ar gyfer cynllun A                                                                                      Ar gyfer cynllun B                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

1. Heol y Gorfforaeth gyda goleuadau traffig 

FfDdDd  

2. FfDdDd gyda Ffordd Langland 

3. FfDdDd gyda chylchfan Heol Nash 

4. FfDdDd gyda chylchfan Stâd Ddiwydiannol 

Leeway  

5. FfDdDd gyda Heol Wysg 

6. FfDdDd gyda chylchfan Mendalgief 

Maesglas 

7. Heol Nash gyda Stâd Ddiwydiannol Leeway 

(mynedfa Ford Casnewydd) dim ond os 

bydd amodau’n caniatáu, e.e. cyfeiriad y 

gwynt 

8. Heol Nash gyda Heol Meadows 

1. FfDdDd  gyda chylchfan Heol Nash  

2. SDT  gyda Ffordd Langland  

3. FfDdDd  gyda chylchfan Stâd Ddiwydiannol Leeway  

4.         Heol y Gorfforaeth gyda FfDdDd (goleuadau traffig) 

5. Heol Nash gyda Stâd Ddiwydiannol Leeway (mynedfa 

Ford Casnewydd) 

6. FfDdDd  gyda chylchfan Mendalgief Maesglas  

7. Queensway Meadows gyda chylchfan mynedfa waith 

Llanwern  

8. Heol yr Aber gyda Heol Meadows 

9. Heol Nash gyda Heol Meadows 

  

Mae’r pwynt rheoli traffig ychwanegol (6) ung nghylchfan 

Mandalgeif yn rhoi’r dewis o gau’r rhan o’r FfDdDd rhwng 

Maesglas a Nash, os bydd angen. 

ATODIAD J 
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MAP LLEOLIAD LEIN BIBELL ELIFIANT 

 

 

ATODIAD K 
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GWARCHODFA GWLYPTIROEDD GWASATDEDDAU GWENT  
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ADNODDAU AR Y SAFLE  

 

1. Cerbydau Argyfwng ar y Safle 

Defnyddir  Cerbyd Tân y safle i gludo cyfarpar argyfwng i ddigwyddiad i’w 

ddefnyddio gan TYA y safle ac y mae ganddo’r gallu i ymladd tân trwy 

ddefnyddio dŵr, ewyn a phowdr sych. 

 

Defnyddir Cerbyd Rheolwr y Digwyddiad i gludo cyfarpar cymorth cyntaf arall 

i’r digwyddiad. 

 

2. Cyfarpar Diogelu Personol (CDP) 

Cedwir y CDP canlynol gwrthiannol i dân ar y Cerbyd Tân ar gyfer pob aelod 

o’r TYA: 

 

 Tiwnig* 

 Socasau * 

 Helmed gyda miswrn * 

 Cwfl fflach * 

 Menig 

 ‘Wellingtons/Bwtsias * 

 4 x siwt cyfarpar anadlu (CA) hunangynhaliol (30 munud o hyd) 

 4 silindr sbâr 

 

Ar gyfer cemegolion sydd wedi gollwng, darperir y canlynol: 

 Siwtiau PVC 

 Menig PVC 

 Cyflau PVC 

 

Mae deuddeg set CA ychwanegol ar gael yn yr orsaf dân i’w defnyddio gan y 

TYA. 

 

3. Cyfarpar Ategol 

Yn ychwanegol at y cyfarpar a gedwir ar y cerbydau argyfwng, mae contractwyr y 

safle ar gael mewn argyfwng i ddarparu’r canlynol: 

 Cymorth cyfarpar rigio a chodi, gan gynnwys craeniau symudol; 

 Sgaffaldiau; 

 Symud deunydd insiwleiddio; 

 Cefnogaeth drydanol a mecanyddol ar gyfer ynysu; 

ATODIAD M 
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 Glanhau (tancer gwactod, jetio dan bwysedd). 

 

4. Dŵr i Ymladd Tân 

Mae tri phwmp tân a yrrir â disel yn cyflenwi dŵr i ymladd tân. Gyrrir pob un 

o’r pympiaugan injan disel 250HP. Felly, mae modd cyflenwi dŵr i ymladd tân 

hyd yn oed petai’r pŵer wedi methu ar y safle cyfan. Mae’r pympiau tân a’r 

cyflenwad dŵr ym mhen gorllewinol eithaf y safle, gerllaw’r gwaith elifiant ac 

ymhell o unrhyw rai o’r ffatrïoedd sy’n trin sylweddau peryglus. 

Mae’r system ddosbarthu dŵr i ymladd tân yn rhedeg dan y ddaear ar 

ddyfnder enwol o 1m ac y mae felly wedi ei warchod rhag difrod. Mae’r gwaith 

lein pibelli wedi’i osod allan fel prif lein bibell gylch. Mae modd cyflenwi 

unrhyw bwynt ar y system o fwy nac 1 llwybr, sy’n gadael rhai dros ben. 

Mae monitors hydrant wrth gefn i’r systemau dilyw a  thaenellu ym mhob ffatri. 

Mae’r monitors yn cael eu bwydo’n uniongyrchol o’r brif lein bibell a byddant 

yn dal i weithio petai system ddilyw yn methu. 

Mae mwy o gyfarpar wrth gefn yn cael ei ddarparu gan y system dŵr oeri 

(DO). O gwmpas prif lein bibell ddosbarthu’r DO, mae llawer o bwyntiau y 

mae cyplyddion  llinellau pibelli tân safonol wedi eu ffitio arnynt. Mae’r system 

ddŵr hon yn annibynnol ar y system ddŵr i ymladd tân. 
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ADEILADAU A GWASANAETHAU YNG NGHYFFINIAU EASTMAN – RHESTR 

DDANGOSOL  

 

Mae’r fersiwn gyfoes hon o’r rhestr wedi ei rhoi at ei gilydd ac yn cael ei defnyddio 

gan Eastman er mwyn dosbarthu gwybodaeth i’r cyhoedd o fewn y PGC gwirfoddol. 

Mae’r rhestr yn un helaeth ac fe gymerai lawer o le yn y ddogfen hon. Cytunwyd felly 

y dylai Eastman ei chadw a’i chynnal ar wahân.   

ATODIAD N 
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CYNGOR I’R CYHOEDD AM DDIOGELWCH  

 

1. CYNGOR AM DDIOGELWCH I’R CYHOEDD ODDI AR Y SAFLE 

Larwm oddi ar y safle  

Os ceir digwyddiad peryglus sy’n debyg o effeithio ar bobl oddi ar y safle, bydd 

Eastman yn seinio’r larwm. 

Mae pedair ffordd o rybuddio pobl o fewn y Parth Ymgynghori fod sefyllfa argyfyngus 

fawr wedi digwydd: 

 Os ydynt yn clywed Larwm Argyfwng Mawr Eastman, sef sŵn tonnog fel seiren 
cyrch awyr.  (Rhoddir prawf ar y seiren hon ddwywaith yn y prynhawn ar ddydd 
Mawrth cyntaf pob mis); 

 Os ydynt yn arogli neu’n gweld cemegolion wedi’u rhyddhau;  

 Os clywant ffrwydrad; 

 Os cânt rybudd gan yr Heddlu. 
 

Rhybudd Argyfwng y Safle ar gyfer Digwyddiadau ar y Safle  

Nodyn parhaus ar y seiren dros yr holl waith yw’r sŵn hwn. Nid oes angen i bobl oddi 

ar y safle wneud unrhyw beth pan fydd y rhybudd hwn yn seinio. 

Larwm Argyfwng Mawr ar gyfer Digwyddiadau ar y Safle ac oddi ar y Safle  

Mae’r sŵn hwn a ddisgrifir uchod (y pwynt bwled cyntaf uchod) yn nodyn tonnog 

sydd wedi effeithio neu a all effeithio ar ardaloedd oddi ar y safle. 

Gellir gweithio’r larwm hwn â llaw yn unig o Ganolfan Reoli’r Argyfwng, ar awdurdod 

y Prif Reolwr. 

Pan fydd y larwm hwn yn seinio, bydd yn arwydd fod y Cynllun Argyfwng Oddi ar y 

Safle wedi ei roi ar waith. 

Seiren Popeth yn Glir  

Nodyn “cwcw” yw hwn ar y seiren dros y gwaith i gyd. Mae’n dweud wrth bobl ar y 

safle a thu hwnt fod y digwyddiad drosodd ac wedi ei awdurdodi gan y Prif Reolwr. 

2. GWYBODAETH I’R CYHOEDD 

Mae Eastman wedi rhoi cyngor a gwybodaeth am ddiogelwch i drigolion yn y Parth 

Ymgynghori fel y gwelir yn y llythyr a’r cerdyn diogelwch canlynol a roddir i bob eiddo 

y tu mewn i’r parth estynedig gwybodaeth i’r cyhoedd: 

 

 

ATODIAD O 
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LLYTHYR ENGHREIFFTIOL  

A RODDIR I DDEILIAID EIDDO A RESTRIR YN ATODIAD N. 

 14 Awst 2017 

Annwyl Gymydog 

Yr wyf yn cysylltu â chi ar ran Solutia UK Limited, sydd yn awr yn un o is-gwmnïau Cwmni Cemegol 

Eastman, sydd yn rhedeg y safle gweithgynhyrchu cemegol ar Heol Traston, oddi ar Heol y Gorfforaeth. 

Mae Solutia yn cynhyrchu plastigyddion, hylifau trosglwyddo gwres a chynhwysion glanedyddion dŵr. 

Bu’r safle yno ers 1949. Yr ydym yn cyflogi 180 o bobl ynghyd â rhyw 60 o gontractwyr. 

Mae Solutia yn cymryd gofal mawr i wneud yn siŵr na fydd damweiniau mawr yn digwydd, ac yr ydym yn 

cael ein harchwilio’n rheolaidd gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Chyfoeth Naturiol 

Cymru. Mae gennym safonau, gweithdrefnau a chyfarwyddiadau gwaith manwl fel rhan o System Reoli 

ardystiedig i gynnal a gwella ein perfformiad, a chynllun ymateb manwl i argyfyngau er mwyn rheoli unrhyw 

ddigwyddiad a all godi. 

Os rhyddheir sylwedd/au y tu hwnt i’r safle, datblygodd Uned Cyfyngau Sifil Cyngor Dinas Casnewydd 

Gynllun trwy ymgynghori â’r gwasanaethau brys ac asiantaethau perthnasol eraill. Gallwch weld copi 

o’r Cynllun Argyfwng Allanol cyfredol yn: 

http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/Solutia-Off-Site-

Emergency-Plan.pdf neu trwy gysylltu â Chyngor Dinas Casnewydd, Uned Cyfyngau Sifil yn y Ganolfan 

Ddinesig ar 01633 656656.  

Mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol i roi gwybod i chi beth fyddai angen i chi wneud yn achos digwyddiad 

mawr ar y safle, er bod hyn yn annhebygol iawn. Yr wyf yn amgáu cerdyn wedi’i lamineiddio o 

gyfarwyddiadau brys sy’n rhoi crynodeb o sut y dylech ymateb i argyfwng ar y safle. Cofiwch ddarllen 

y wybodaeth hon a chadw’r cerdyn yn rhywle diogel. Petaech eisiau cerdyn arall, cysylltwch â ni. 

Mae Gwent Nawr yn system gyfathrebu effeithiol ac effeithlon a fwriadwyd i roi gwybod i drigolion Gwent 
am y rhybuddion diweddaraf am droseddau a chyngor atal troseddau i’n cymunedau. 

Os bydd digwyddiad yn Eastman, er bod hyn mor annhebygol, bydd Heddlu Gwent hefyd yn defnyddio’r 
system hon i gyfleu gwybodaeth allweddol i drigolion sy’n byw y tu mewn i’r Parth Gwybodaeth i’r 
Cyhoedd.   

Gallwch danysgrifio i’r system AM DDIM ac y mae mwy o wybodaeth yn y daflen ddaw gyda’r llythyr 
hwn, neu gallwch gysylltu â rheolwr y system yn Heddlu Gwent, Leeanne Husselbee. 

Rwyf hefyd wedi amgáu copi o’n Hadolygiad Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol gan gynnwys 

Datganiad Amgylcheddol sy’n rhoi gwybodaeth am weithgareddau ar y safle yn 2016. Gobeithio y bydd 

o fudd i chi. 

Mae gennym hefyd Banel Cyswllt Cymunedol sy’n cwrdd ddwywaith y flwyddyn. Os hoffech wybod mwy 

am hyn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi gysylltu â mi. 

Yr eiddoch yn gywir 

 

Stephen Hampson 

Rheolwr y Safle 

http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/Solutia-Off-Site-Emergency-Plan.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Council-and-Democracy/About-the-council/Solutia-Off-Site-Emergency-Plan.pdf
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CERDYN CYNGHORI AM DDIOGELWCH ADEG ARGYFWNG MAWR 
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FFYNONELLAU GWYBODAETH A CHYNGOR  

 

1. Public Health England – Canolfan Peryglon Ymbelydrol, Cemegol ac 

Amgylcheddol (CRCE) 

Mae PHE yn asiantaeth iechyd cyhoeddus cenedlaethol arbenigol sydd ag 

annibyniaeth i weithredu; mae wedi ymgorffori cyn-swyddogaethau CRCE yr 

Asiantaeth Gwarchod Iechyd:  i warchod y cyhoedd rhag bygythiadau i’w 

hiechyd o glefydau heintus a pheryglon amgylcheddol.  Mae’n ymatebydd 

Categori 1 sy’n darparu gwasanaeth gwarchod iechyd 24/7/365 . Mae 

gwasanaeth yng Nghymru yn cael ei ddarparu gan CRCE - Cymru, gan roi 

cyngor a gwybodaeth annibynnol a diduedd i’r cyhoedd yn gyffredinol, a 

phroffesiynau iechyd megis meddygon a nyrsys ac i lywodraeth leol a 

chenedlaethol. 

 

Bydd PHE yn gwneud y canlynol: 

 Darparu asesiad risg cemegol i ICC o ran bod yn agored i gemegolion 

yn ddifrifol neu dro ar ôl tro 

 Mynychu’r CGWTh yn ôl yr angen, gan wneud cyfraniadau arbenigol i 

unrhyw grŵp(iau) amlasiantaethol 

 Paratoi cydrannau gwarchod iechyd datganiadau amlasiantaethol i’r 

wasg, trwy gyswllt â’r gwasanaethau brys a chyrff iechyd cyhoeddus 

eraill 

 Rhoi gwybodaeth am iechyd i’r cyhoedd 

 Ystyried yr angen am Gell Ansawdd Aer (CAA) ar y cyd â CNC ac ICC 

 Cynnal asesiad risg iechyd cyhoeddus o ddata monitro a modelu CAA 

 Mae PHE ar gael i gyflawni’r swyddogaethau hyn 24-awr ac i ymuno ag 

unrhyw grŵp amlasiantaethol Tactegol neu Strategol yn ôl yr angen. 

 

2. Chemsafe 

Mae’r Diwydiant Cemegol Prydeinig yn rhedeg Cynllun "Chemsafe", sydd â’r 

nod o ddarparu gwybodaeth fanwl gywir am natur cemegolion a ollyngwyd a 

rhoi help ymarferol pan fydd angen hynny yn deillio o ddamweiniau sy’n 

golygu cludo cemegolion peryglus. 

 

Mae llawer o bwyntiau ymholi sy’n cael eu rhedeg gan wneuthurwyr a 

masnachwyr sy’n gweithredu dros 24-awr.  Fodd bynnag, mewn argyfwng, 

dylid cysylltu â pherchennog neu’r sawl sy’n anfon y cemegolion. Dim ond os 

na fydd y cyswllt hwn ar gael y dylid cysylltu â’r Ganolfan Argyfwng Cemegol 

Brys yn Harwell. 

 

ATODIAD P 
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3. CHEMET (Cemegol Meteorolegol) 

Os ceir damwain sy’n golygu rhyddhau cemegolion gwenwynig, efallai y bydd 

angen cyngor meteorolegol. Gall y Swyddfa Dywydd roi’r cyngor hwn trwy 

Gynllun CHEMET ac y mae ar gael i’r gwasanaethau brys a chyrff eraill sy’n 

rhan o argyfyngau cemegol. 

Mae swyddfeydd meteorologol ar agor 24 awr y dydd i roi’r cyfryw wybodaeth 

ac y mae proffwydi tywydd profiadol yn gweithio yno. 

Rhennir cyngor dan CHEMET yn ddau ran a gellir ei gyfleu dros y ffôn. 

 Ymateb sydyn, ar gael ymhen 2-3 munud  

 Gwybodaeth fanylach, ar gael ymhen 20-30 munud 
 

4. Chemdata 
Cynlluniwyd Chemdata gan Ganolfan Argyfwng Cemegol Genedlaethol yr 

AEA i roi gwybodaeth sydyn a dibynadwy am sylweddau peryglus petai 

argyfwng yn codi. 

Mae cronfa ddata Chemdata yn darparu gwybodaeth am beryglon a chyngor 

ar gamau i’w cymryd mewn argyfwng am sut i drin digwyddiadau ar fôr a thir. 

Gellir cymryd y wybodaeth a ganlyn o’r gronfa ddata: 

 Gwybodaeth am gynhyrchion a pheryglon mewn argyfwng 

 Mathau o ddillad a chyfarpar gwarchod sydd eu hangen 

 Camau i’w cymryd wedi gollyngiad neu dân 

 Rhifau ffôn y cwmni mewn argyfwng 

 Cyngor ar Gymorth Cyntaf 

 Gweithdrefnau Diheintio. 
 

5. Y Ganolfan Wybodaeth Genedlaethol am Wenwynau –Canolfan 

Caerdydd 

Mae cyngor ar natur wenwynig sylweddau cemegol ar gael gan y 

Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol am Wenwynau. 

 

6. Y Ganolfan Ymchwil Dŵr (Y Ganolfan Genedlaethol dros Wenwyneg 

Amgylcheddol) 

Mae’r Ganolfan Ymchwil Dŵr, trwy ei Chanolfan Genedlaethol dros Wenwyneg 

Amgylcheddol yn cynnig cyngor ar amrywiaeth eang o faterion ynghylch 

effeithiau posib llygrynnau cemegol gan gynnwys:- 

 llygrynnau mewn dŵr yfed 

 ansawdd dŵr mewn afonydd a dŵr daear 

 deddfwriaeth a safonau eraill yn ymwneud ag ansawdd dŵr 

 effeithiau posib llygrynnau ar iechyd 

 sut i drin digwyddiadau penodol  
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Mae’r cyngor hwn ar gael i Swyddogion Iechyd Amgylchedd, Ymgynghorwyr 

mewn Rheoli Clefydau Hysbysadwy a chyrff eraill sydd â diddordeb mewn 

ansawdd dŵr. 
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ANSAWDD AER MEWN DIGWYDDIAD MAWR 

Gall ICC a PHE, ar y cyd â Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ofyn am gynnull CAA. 

Nid oes rhaid i GCS a/neu TCG ffurfiol fod mewn bodolaeth i gynnull y CAA. Sefydlir 

CAA yn unig os bydd tân, ffrwydrad neu gemegolion wedi’u rhyddhau a gall wneud y 

canlynol:  adolygu strategaethau monitro, dehongli canlyniadau monitro mewn amser 

gwirioneddol, adolygu strategaethau modelu, dehongli deilliannau modelu, rhannu 

gwybodaeth a ddehonglwyd am ansawdd aer ac ymateb i gwestiynau gan 

bartneriaethau yn y digwyddiad, e.e. Tîm Ymateb i’r Digwyddiad, TCG, GCS. 
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TREFNIADAU RHYBUDDIO AR Y SAFLE  

 

System Larwm 

Mae system larwm y safle yn rhybuddio pawb ar y safle.  Mae unedau torri’r gwydr 

wedi ei gosod ar hyd a lled y safle, fydd yn rhoi’r system ar waith.  Gellir clywed y 

Larwm Argyfwng Mawr oddi ar y safle. 

Mae offer sŵn ail-adroddus a goleuadau sy’n fflachio neu seinyddion wedi’u gosod 

mewn mannau lle na ellir clywed y prif larymau. 

Pan fydd y systemau hyn ar waith, maent yn dangos ar y sgrin arddangos yng 

Nghanolfan Reoli’r Argyfwng a’r Porthdy 

Canfyddwyr 

Ar y system mae canfyddwyr tân analog a dyfeisiadau mewnbynnu eraill: 

 Canfyddwyr Mwg Ïoneiddiad– 20 wedi’u gosod. 

 Canfyddwyr Mwg Optegol– 40 wedi’u gosod. 

 Canfyddwyr Gwres – 8 yn yr ystafelloedd bwyta a ffreutur y staff. 

 Canfyddwyr Fflamau – 5 (CHP, BOC Cyfleuster H2 a’r bwylerdy). 

Cwmnïau ar y Safle 

Byddant yn: 

 Gwrando ar Radio’r Pwynt Ymgynnull Brys (PYB) am gyfarwyddiadau 

 Monitro diogelu proses yn ystod digwyddiad 

 Cau i lawr ar gais y Prif Reolwr 

 Dilyn cyfarwyddiadau eraill gan y Prif Reolwr 

 Trefnu ynysu cynhwysion peryglus a symud cynhwysion peryglus ar gais y 

Prif Reolwr. 

 

 

  

ATODIAD R 



DOSBARTHIAD DIOGELWCH – SWYDDOGOL SENSITIF 

  

Tudalen 64 o 71 
 

 

ATHRAWIAETH AC EGWYDDORION JESIP  

Sefydlwyd Rhaglen Gallu’r Cyd-Wasanaethau Brys i Ryngweithredu 

(JESIP) yn 2012 i ymdrin â’r argymhellion a chanfyddiadau o nifer o 

adroddiadau am ddigwyddiadau mawr. Yr oedd yn bennaf yn fater o 

wella’r ffordd y mae gwasanaethau’r Heddlu, Tân ac Achub ac 

Ambiwlans yn gweithio gyda’i gilydd wrth ymateb i ddigwyddiadau 

amlasiantaethol. Mae’n bwysig, er hynny, bod cyrff eraill sy’n ymwneud 

ag ymateb i argyfwng yng Ngwent yn gyfarwydd â’r egwyddorion ar gyfer 

gweithio ynghyd a’u bod yn ymwybodol o’r Model Penderfynu ar y Cyd 

(isod - dde) fel y gallant gymryd rhan yn y broses hon. 

Mae JESIP wedi cynhyrchu canllaw ymarferol i helpu i wella ymateb 

amlasiantaethol. Mae’r Athrawiaeth ar y Cyd: “y fframwaith gallu i 

ryngweithredu” yn gosod allan agwedd safonol at weithio amlasiantaethol, 

ynghyd a chynhyrchion hyfforddi ac ymwybyddiaeth.  

Un o agweddau pwysicaf JESIP yw y dylai ymatebwyr ehangach 

ymgyfarwyddo â’r dull o rannu gwybodaeth gychwynnol am ddigwyddiad. 

Bydd mabwysiadu’r model METHANE (isod - chwith) yn gwella adrodd a 

derbyn gwybodaeth mewn dull cyson. 

 

 

 

Mae gwybodaeth bellach gan gynnwys Cymorth Cof ar wefan JESIP neu trwy 

lawrlwytho’r ap symudol. 

ATODIAD S 
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Paratowyd yr Egwyddorion JESIP ac Ymwybyddiaeth Sefyllfaol a Rennir uchod gan 

JESIP Group. Yn dilyn cadarnhad gan gydlynydd y Cyd-grŵp Gwasanaethau Brys, 

maen nhw wedi cadarnhau nad oes cyfieithiad Cymraeg o’r ddogfen hon ar gael. 
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TAFLENNI DATA DIOGELWCH  

 

Cedwir copi llawn o’r Taflenni Data Diogelwch yn y prif borthdy i’w defnyddio gan 

GTaADC a’r Asiantaethau Iechyd. Nid ydynt wedi eu hymgorffori yn y ddogfen hon 

oherwydd swm y wybodaeth sydd ar gael. 

 

  

ATODIAD T 
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GEIRFA 

Adfer Y broses o adfer ac ail-godi’r amgylchedd a’r gymuned 
yn sgil digwyddiad. 
 

Ardal Drefnu Ardal lle gellir cyfeirio adnoddau a phobl nad oes mo’u 
hangen yn syth yn y fan a’r lle neu lle’u cedwir i’w defnyddio 
yn nes ymlaen i aros er mwyn bod yn barod. 
 

Canolfan Briffio’r 
Cyfryngau 

Adeiladau a sefydlwyd gan yr Heddlu wedi’u staffio gan 
lefarwyr o’r holl wasanaethau i gydgordio a hwyluso darparu 
gwybodaeth ar y cyd gan bob asiantaeth i’r cyfryngau yn 
ystod digwyddiad mawr. 
 

Canolfan Ofal Mannau a sefydlwyd gan yr awdurdod lleol yn ystod 
argyfwng i roi gofal dros dro i’r rhai sydd angen lloches, 
lluniaeth neu gymorth arall. 
 

Canolfan Reoli’r 
Ambiwlans  

Y swyddfa barhaol sy’n derbyn pob cais am y Gwasanaeth 
Ambiwlans mewn ardal ddaearyddol benodol, yn eu 
cydgordio a’u neilltuo i orsafoedd neu gerbydau. 
 

CDP Cyfarpar Diogelu Personol. 
 

CGWTH Cell Gynghori Wyddonol a Thechnegol. 
 

COMAH Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr, 2015. 
 

Cordonau Ffin dros dro a sefydlir gan yr Heddlu i gwmpasu’r ardal 
gyfagos neu ddiogelwch y digwyddiad ar ei chyfer. Hefyd yn 
selio ymaith yr ardal dan reolaeth lle na chaiff pobl heb 
awdurdod fynd iddi. 
 

COSHH Rheoliadau Rheoli  Sylweddau Peryglus i Iechyd, 2002. 
 

Diheintio 
 
 
TYAB 

Lleihau llygriad i ostwng y perygl o niwed pellach i 
ddioddefwyr a/neu groes-lygru. 
 
Tîm Ymateb Ardal Beryglus (Ased YGAC) 
 

Digwyddiad Mawr Argyfwng sy’n mynnu gweithredu trefniadau arbennig gan 
un neu fwy o’r Gwasanaethau Brys, y GIG neu’r awdurdod 
lleol. 
 

Grŵp Cydgordio 
Strategol 
 

Grŵp ar y cyd o asiantaethau a sefydlir gan yr Heddlu i 
bennu polisi / strategaeth ar lefel reoli strategol. 

ATODIAD U 
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Grŵp Cydgordio 
Tactegol Cyd-
asiantaeth 
 

Grŵp a sefylir gan yr Heddlu i gydgordio gweithredu 
polisi/strategaeth yn y fan a’r lle a rhoi gwybodaeth /cyngor 
i’r Grwp Cydgordio Strategol. 
 

Gweithgor Adfer Grŵp amlddisgyblaethol a sefydlir gan yr awdurdod lleol dan 
nawdd y Grŵp Cydgordio Strategol i adnabod ac ymdrin â 
materion adfer yn sgil digwyddiad mawr. 
 

Lefel Reoli 
Dactegol (Arian)  

Lefel Dactegol o orchymyn a rheoli yn ystod Digwyddiad 
Mawr. Y lefel lle mae gweithredu polisi / strategaeth a 
chydgordio yn y fan a’r lle yn digwydd. 
 

Lefel Reoli 
Strategol (Aur)  

Y lefel Strategol o orchymyn a rheoli yn ystod Digwyddiad 
Mawr. Y lefel lle pennir polisi/strategaeth ar gyfer cydgordio 
rheoli’r digwyddiad. 
 

Lefel Reoli 
Weithredol (Efydd)  

Y lefel Weithredol ar gyfer gorchymyn a rheoli yn ystod 
Digwyddiad Mawr. Y lefel lle mae adnoddau’n cael eu trefnu 
a thactegau’n cael eu gweithredu. 

Parth Ymgynghori Yn ymwneud â gofynion cynllunio defnydd tir sy’n dod dan 
Reoliadau Cynllunio (Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr) 
2015. Fel arfer yn cyfateb i’r PGC. 
 

PGC Parth Gwybodaeth i’r Cyhoedd, ar gyfer cymhwyso Rheoliad 
14 Rheoliadau COMAH. 
 

PRhT Pwynt Rheoli Traffig. 
 

Pwynt Ymgynnull Y pwynt lle’r anfonir yr holl adnoddau sy’n cyrraedd y cordon 
allanol er mwyn eu cofnodi, briffio, derbyn cyfarpar a’u 
trefnu. 
 

PY Byrfodd am y Pwynt Ymgynnull. 

Safle Yr ardal o fewn i ffin Eastman. 
 

Triage Y broses o flaenoriaethu symud pobl a anafwyd ymlaen gan 
staff meddygol neu staff ambiwlans. 

Swyddog 
Meddygol y 
Digwyddiad 

Y swyddog meddygol gyda chyfrifoldeb cyffredinol  (mewn 
cysylltiad agos gyda swyddog ambiwlans y digwyddiad) dros 
reoli adnoddau meddygol lle cafwyd digwyddiad mawr. 
 

TYMBDd Tîm Ymateb Meddygol Brys i Ddigwyddiad. 

Ysbyty sy’n 
Cefnogi 

Ysbyty a enwebir i gefnogi’r Ysbyty Dderbyn wrth drin pobl a 
anafwyd mewn digwyddiad mawr. 
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Ysbyty Dderbyn Yr ysbyty/ai a ddewisir gan y Gwasanaeth Ambiwlans i 
dderbyn y rhai a anafwyd mewn digwyddiad mawr. 
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GRŴP AMLASIANTAETHOL AR Y SAFLE – AWGRYM O AGENDA I’R 

CYFARFOD CYCHWYNNOL 

 

 Gofalu bod nodiadau’n cael eu cymryd o unrhyw gyfarfodydd 

 Asesu’r effeithiau cyfredol a phosib oddi ar y safle ar y gymuned a’r 

amgylchedd 

 Ystyried unrhyw gamau sydd angen eu cymryd yn syth 

 Ystyried unrhyw faterion i’w cyfeirio at y grwpiau lefel Tactegol/Strategol  

 Trefniadau ar gyfer y cyfarfod nesaf.  

Defnyddir Model Penderfyniadau ar y Cyd (MPC) Egwyddorion Gallu’r Cyd-

Wasanaethau Brys i Ryngweithredu (JESIP) i gyfarwyddo’r agenda ar gyfer cyfarfod 

cyntaf y grŵp amlasiantaethol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paratowyd yr Egwyddorion JESIP ac Ymwybyddiaeth Sefyllfaol a Rennir uchod gan 

JESIP Group. Yn dilyn cadarnhad gan gydlynydd y Cyd-grŵp Gwasanaethau Brys, 

maen nhw wedi cadarnhau nad oes cyfieithiad Cymraeg o’r ddogfen hon ar gael. 
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RHESTR DDOSBARTHU 

Mae pob asiantaeth yn gyfrifol am gynnal trefniadau rheoli mewnol ar ddogfennau er 

mwyn monitro a chyfoesi unrhyw gopïau o’r ddogfen hon a ddosberthir. 

Caiff y ddogfen hon ei huwchlwytho i dudalen Cyngor Dinas Casnewydd ar 

Resilience Direct (RD) a gellir ei chyrchu yn unig os bydd gweinyddwyr y dudalen yn 

rhoi caniatâd i’r sawl sydd yn gofyn am gael cyrchu. 

Caiff y sefydliadau hynny nad oes ganddynt gyfrifon cofrestredig ar Resilience Direct 

(RD) gopi PDF trwy e-bost. Dylai sefydliadau argraffu faint bynnag o gopïau y tybiant 

hwy sydd eu hangen ar gyfer eu sefydliadau. 

Sefydliad Fformat/Mynediad i’r 
Cynllun  

Nifer Copïau 

Eastman Copi PDF  1 

Heddlu Gwent  RD 1 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru RD 1 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru 

RD 1 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan 

RD 1 

Iechyd Cyhoeddus Cymru RD 1 

Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru RD 1 

Cyngor Dinas Casnewydd (Cyfyngau 
Sifil a Gwasanaethau Dinas) 

RD 1 

Cyngor Cymuned Nash Copi PDF  1 

BT RD 1 

Network Rail RD 1 

Dŵr Cymru RD 1 

Wales & West Utilities RD 1 

Wester Power Distribution RD 1 

Cyfoeth Naturiol Cymru RD 1 

Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch 

RD 1 

Llywodraeth Cymru RD 1 

Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru RD 1 

Coleg Cynllunio Argyfyngau RD 1 

 

Noder: Gwefan ddiogel Swyddfa’r Cabinet yw Resilience Direct. Rheolir mynediad at 

adran CDC o’r safle gan yr Uned Cyfyngau Sifil (UCS). 
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