Canllawiau Categoreiddio Digwyddiadau
Nodyn Cyfarwydd GN019 disodli OGN102 – Gwelliannau Hyd 2017
Cyflwyniad
Cyhoeddwyd ein Nodyn Cyfarwyddi Categoriau Digwyddiadau Gweithredol 102 ar 1
Ebrill 2017 ac mae'n ddogfen 'fyw' yn amodol ar adolygiad parhaus i ddatrys
materion. Mae OGN102 wedi'i ddisodli gan Nodyn Cyfarwyddyd GN019.
Cefndir
Yn ystod yr ychydig o fisoedd cyntaf o ddefnyddio OGN 102 mae nifer o faterion
wedi'u codi a'u hystyried (gweler ymhellach isod), y mwyaf sylweddol ohono yw'r
diffiniad o 'Digwyddiad', gyda pharch penodol i ddigwyddiadau yn y diwydiant dwr, a
sut mae'n gysylltiedig i ddigwyddiadau hanesyddol categori 4.
Bu llawer o drafod ar y pwnc hwn, gan gynnwys
• ymgynghori staff
• gweithdai ansawdd dŵr, D & A a pholisi digwyddiadau.
• cyflwyniad hyfforddiant wedi'i baratoi - wedi'i rannu gyda staff Gweithredol,
Ansawdd Dwr a staff D & A am fewnbwn a sylwadau
• trafodaethau'n allanol â Chwmniau Dŵr.
Gwelliannau i Hyd 2017
1
Newid i ddiffiniad o ddigwyddiad
 Digwyddiad – Dim Effaith – Mae digwyddiad yn rhywbeth sy'n digwydd neu a
welwyd yr hysbyswyd i ni amdano, ond nad oes ganddo unrhyw effaith
amgylcheddol na gweithredol o bwys ac felly nid yw'n haeddu ymateb Lefel Uchel
neu Lefel Isel, e.e. coeden sydd wedi disgyn ar draws llwybr droed neu ar ein tir.
Gwelliannau: ychwanegu'r geiriau yn fach iawn yn unig ynghylch effaith weithredol,
sy'n cyfateb i waith arferol (sy'n ofynnol i ddilysu nad oes effaith amgylcheddol) ar
gyfer digwyddiadau o'r fath.

Newidiadau i’r bwrdd briffio
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Gwelliannau: mae adlinio'r bwrdd briffio i egluro bod categori digwyddiad 'categori 4'
hanesyddol yn cyfateb i 'ddigwyddiad'.
3
Gwelliannau eraill
3.1
Gwelliannau i’r ddiffiniad o ‘cwyn’, I gynnwys y tecst isod:
 Nodyn- Bydd unrhyw ddigwyddiad sy’n cynnwys dwst, sŵn neu arogl ynglyn a
cyfleusterau EPR sy’n cael eu arolygu gan CNC (e.e gosodiadau diwydianol
neu gyfleusterau gwastraff) ddim yn cael recordio fel ‘cwynion’ na chwaith
fel WIRS. Bydd angen i rhain cael ei recordio fel ‘digwyddiad’ a’u asesu yn
ol y gofyn.
3.2
Ychwanegu'r testun canlynol i adran A1.8 Effaith ar ddŵr, gan gynnwys
lladd pysgod, o dan Uchel / Sylweddol
 sylweddau llygredig heb berygl yn rhagori y safonau amgylcheddol perthnasol
sy’n briodol i’r dŵr arwynebol sy’n uwch na 50 metr.
3.3

Adran A1.3 Effaith ar warchod natur a bioamrywiaeth, newid yr eitem yma

 goblygiadau o dan y Rheoliadau Difrod Amgylcheddol. Yn cynnwys carthu, sythu
neu newid rhediad cwrs dŵr, neu gwaith i wely neu ochrau cwrs dŵr.
3.4
Adran 8 Adroddiadau a gellir ei gyfiawnhau ac rhai anghyson, ychwanegu'r
ddedfryd ar ôl yr ail baragraff
Nodyn, dylai amwynder caniatad amgylcheddol di-gydymffurfio gael ei gadarnhau
gan swyddog CNC.

