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SEPA 

Strathallan House 

Castle Business Park 

Stirling 

FK9 4TZ 

Ffôn: 03000 99 66 99 

 

Environment Agency 

Horizon House 

Deanery Road 

Bristol 

BS1 5AH 

Ffôn: 03708 506 506 

enquiries@environment-

agency.gov.uk 

Cyfoeth Naturiol Cymru  

d/o Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid  

Tŷ Cambria  

29 Heol Casnewydd  

Caerdydd  

CF24 0TP 

Ffôn: 0300 065 3000 

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

mailto:ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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Crynodeb o Ganllawiau'r Asiantaethau ar Ofynion ar gyfer 
Rhyddhau o Reoleiddio Sylweddau Ymbelydrol 

Mewn safleoedd niwclear, mae dadgomisiynu yn golygu datgymalu cyfleusterau a 
strwythurau sydd wedi cyrraedd diwedd eu hoes ddefnyddiol.  Mae glanhau'n golygu trin 
neu gael gwared ar halogiad o ollyngiadau neu arllwysiadau ar neu o gwmpas y safle. 

Mae camau olaf dadgomisiynu a glanhau'n golygu rheoli symiau mawr o wastraff 
ymbelydrol, yn ogystal â gwastraff confensiynol arall.  Anogir gweithredwyr i gymryd 
ymagwedd gydgysylltiedig at reoli gwastraff ymbelydrol a chonfensiynol er mwyn 
cydymffurfio â'u rhwymedigaethau amgylcheddol. 

Mae angen symud gwastraff gyda lefelau uwch o ymbelydredd i storfeydd diogel.  Fe'i 
cedwir yno yn ddiogel dan oruchwyliaeth hyd nes y caiff cyfleusterau gwaredu penodol eu 
hadeiladu.  Mae gan y mwyafrif o safleoedd niwclear raglenni sefydledig ar gyfer hyn yn 
barod.  

Dim ond lefelau cymharol isel o ymbelydredd sydd yn y rhan fwyaf o'r gwastraff o 
ddadgomisiynu a glanhau.  Bydd llawer o'r gwastraff hwn yn cynnwys pethau fel: 

• rwbel dymchwel 

• metel sgrap 

• sylfeini 

• draeniau a phiblinellau 

• pridd 

Mae angen rheoli'r holl wastraff hwn yn ddiogel, a'i waredu yn rhywle addas.  Gallai hyn 
fod ar y safle a gynhyrchodd y gwastraff, neu ar ôl ei gludo i safle arall. 

Diogelu’r cyhoedd a'r amgylchedd rhag ymbelydredd 

Mae gwaredu gwastraff ymbelydrol o safleoedd niwclear yn cael ei reoleiddio gan: 

• Asiantaeth yr Amgylchedd 

• Cyfoeth Naturiol Cymru  

• Asiantaeth Gwarchod yr Amgylchedd yr Alban  

Mae gennym ddyletswydd i ddiogelu aelodau'r cyhoedd a'r amgylchedd rhag cael eu 
niweidio gan sylweddau ymbelydrol.  Ein nod yw sicrhau bod gweithredwyr yn gwaredu 
gwastraff ymbelydrol mewn ffyrdd sy’n ddiogel i bobl a'r amgylchedd.  

Unwaith y byddwn yn fodlon bod gwastraff ymbelydrol wedi'i reoli'n ddiogel a bod y safle 
wedi'i adael mewn cyflwr addas, gallwn ryddhau safle o reoleiddio sylweddau ymbelydrol. 

Rydym yn annog gweithredwyr i gael trafodaethau cynnar â ni ynghylch eu cynigion ar 
gyfer dadgomisiynu a glanhau, a chyn iddynt wneud unrhyw geisiadau ffurfiol. Rydym 
hefyd yn disgwyl i weithredwyr ymgysylltu'n gynnar ac yn eang â’r canlynol:  

• cymunedau lleol 

• y cyhoedd yn gyffredinol 

• rheoleiddwyr eraill - er enghraifft, ar gyfer diogelwch niwclear, neu ar 
gyfer cynllunio defnydd tir 
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Gofynion i weithredwyr niwclear 

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer gweithredwyr pob safle niwclear.  Maent yn disgrifio beth 
mae angen i weithredwyr ei wneud pan fyddant yn cynllunio ac yn gwneud eu gwaith i 
ddadgomisiynu a glanhau eu safleoedd.  

Mae'r canllawiau'n berthnasol i bob safle, p'un a ydynt eisoes wedi dechrau dadgomisiynu 
a glanhau ai peidio.  Mae angen i weithredwyr hefyd ystyried y canllawiau wrth ddylunio 
neu adeiladu safleoedd newydd. 

Mae'r canllawiau yn ei gwneud yn ofynnol i weithredwyr: 

• gynhyrchu cynllun rheoli gwastraff 

• cynhyrchu achos diogelwch amgylcheddol ar gyfer y safle cyfan 

• gofalu bod cyflwr eu safle yn bodloni safonau ar gyfer diogelu pobl a'r 
amgylchedd, yn awr ac i'r dyfodol 

Rhaid i weithredwyr gadw'r peryglon y bydd pobl yn cael eu hamlygu i bobl mor isel ag 
sy'n rhesymol gyraeddadwy, gan ystyried ffactorau economaidd a chymdeithasol.  Gelwir 
hyn yn optimeiddiaeth. Mae'n un o egwyddorion sylfaenol y system ryngwladol i ddiogelu 
pobl rhag ymbelydredd ac mae'n ganolog i'r canllawiau.  

Rhaid i bob gweithredwr gymhwyso optimeiddiaeth pan fyddant yn datblygu ac yn 
cyflawni eu cynllun rheoli gwastraff.  Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r gweithredwr 
gynhyrchu cynllun rheoli gwastraff sy'n taro'r cydbwysedd cyffredinol gorau (optimaidd) 
rhwng: 

• diogelwch y cyhoedd, gweithwyr a'r amgylchedd 

• ffactorau eraill fel costau, defnydd posibl y safle yn y dyfodol, neu 
effeithiau cludo gwastraff a deunyddiau 

Rhaid i'r gweithredwr asesu pob opsiwn rhesymol i’w safle ar gyfer rheoli pob: 

• llwyth o wastraff ymbelydrol  

• ardal o halogiad ymbelydrol 

Rhaid i'r ystod lawn o opsiynau y mae'r gweithredwr yn eu dewis, a'r ffordd y mae'r 
gweithredwr yn eu cyflawni, gadw risgiau i bobl mor isel ag sy'n rhesymol gyraeddadwy.  

Rhaid optimeiddio cynlluniau rheoli gwastraff i amgylchiadau unigol pob safle.  Mae hyn 
yn golygu y gallai fod yn well defnyddio naill ai un o'r dulliau isod neu gymysgedd o'r ddau 
ar safleoedd niwclear gwahanol: 

• symud yr holl wastraff ymbelydrol a halogiad o'r safle hwnnw a'i gludo i'w 
waredu ar ryw safle(oedd) addas arall/eraill 

• gwaredu’r holl wastraff ymbelydrol a gadael yr holl halogiad ymbelydrol 
ar y safle hwnnw 

Byddwn yn awdurdodi gwaredu gwastraff ymbelydrol ar safle dim ond pan fyddwn yn 
fodlon bod y gweithredwr wedi datblygu cynllun rheoli gwastraff optimaidd, ac wedi ein 
bodloni bod cyflwr terfynol y safle, a'r gwaith sydd i'w wneud i gyrraedd y cyflwr hwnnw, 
yn ddiogel i bobl a'r amgylchedd.  
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Rydym wedi gosod safonau ar gyfer diogelu'r cyhoedd a’r amgylchedd i fod yn gyson â 
chyfraith, canllawiau a pholisïau rhyngwladol a domestig. Mae'r safonau hyn yn cyfyngu 
ar: 

• lefel (dos) yr ymbelydredd y caiff pobl a'r amgylchedd eu hamlygu iddynt 
tra bydd y safle'n cael ei reoleiddio  

• risg o amlygiad i sylweddau ymbelydrol sy'n cael eu gwasgaru drwy'r 
amgylchedd ar ôl i'r safle gael ei ryddhau o reoleiddio 

• lefel (dos) yr ymbelydredd y mae pobl yn cael eu hamlygu iddi o 
grynodiadau lleol o sylweddau ymbelydrol ar ôl i'r safle gael ei ryddhau o 
reoleiddio 

Dim ond pan fyddwn yn fodlon bod y gweithredwr wedi:  

• cwblhau'r holl waith sy'n cynnwys sylweddau ymbelydrol 

• bodloni'r holl safonau diogelwch ac y gallant ddangos hyn yn eu hachos 
diogelwch amgylcheddol ar draws y safle cyfan, y byddwn yn rhyddhau 
safle o reoleiddio.  


