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Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR) 

Adroddiad Safle ar gyfer 

 Wylfa  
 
 

Adroddiad ar gyfer y cyfnod 1 Ionawr - 30 Mehefin 2019 
 
 
 
Rhagair 
 
Cyhoeddir yr adroddiad hwn fel rhan o ymrwymiad ONR i drefnu bod gwybodaeth ynghylch 
gweithgareddau arolygu a rheoleiddio’n perthyn i’r hyn uchod ar gael i’r cyhoedd. Dosbarthir 
adroddiadau’n chwarterol i aelodau ar gyfer Grŵp Rhanddeiliaid Safle (SSG) Wylfa a hefyd 
maent ar gael ar y wefan ONR (http://www.onr.org.uk/llc/). 
 
Fel arfer mae arolygwyr ONR yn mynychu cyfarfodydd SSG Wylfa lle cyflwynir yr adroddiadau 
hyn a byddant yn ymateb i unrhyw gwestiynau a godir yno. Dylai unrhyw berson sy’n dymuno 
gwneud ymholiadau ynghylch materion a gwmpasir gan yr adroddiad hwn gysylltu ag ONR 
(http://www.onr.org.uk/feedback.htm). 

 
 

  

http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=168442&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DOffice%2Bfor%2BNuclear%2BRegulation%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=4070413&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DPower%2BStation%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
http://www.onr.org.uk/llc/
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1 AROLYGIADAU 

1.1 Dyddiadau arolygu 

Fe wnaeth ONR fynychu safle Wylfa ar y dyddiadau dilynol: 
 

 18fed - 20fed Chwefror 2019 

 20fed - Mawrth 2019 

 8fed - 10fed Ebrill 2019 

 4ydd – 6ed Mehefin 2019 
 
Cynhaliwyd rhai o'r arolygiadau gydag arolygwyr o  
sefydliad rheoleiddio mewnol y Trwyddedai, Asiantaeth yr Amgylchedd (EA) a Cyfoeth 
Naturiol Cymru (NRW). 
 
2 MATERION ARFEROL 

2.1 Arolygiadau  

Gwneir arolygiadau fel rhan o’r broses ar gyfer monitro cydymffurfiad â:  
 

 yr amodau a atodir gan ONR i’r drwydded safle niwclear a roddwyd o dan 
Ddeddf Safleoedd Niwclear 1965 (NIA65) (fel y’i diwygiwyd);  

 Deddf Ynni 2013 
 Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 (HSWA74); a  
 rheoliadau a wnaed o dan HSWA74, er enghraifft Rheoliadau Ymbelydriadau 

Ïoneiddio 1999 (IRR99) a Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 
1999 (MHSWR99).  

Mae’r arolygiadau’n golygu monitro gweithredoedd y trwyddedwr ar y safle mewn cysylltiad â 
digwyddiadau, gweithrediadau, cynnal a chadw, prosiectau, addasiadau, newidiadau achos 
diogelwch ac unrhyw faterion eraill a allai effeithio ar ddiogelwch. Mae’n ofynnol i’r trwyddedai 
wneud a gweithredu trefniadau digonol o dan yr amodau a atodir i’r drwydded er mwyn 
sicrhau cydymffurfiad cyfreithiol. Mae arolygiadau’n ceisio barnu digonolrwydd y trefniadau 
hyn a’u gweithredu fel ei gilydd. 
 
Yn y cyfnod hwn, fe wnaeth ONR gynnal yr arolygiadau dilynol yn Wylfa:  
 

 LC 10 Hyfforddiant 
 LC 12  Personau sydd wedi'u hawdurdodi'n briodol a phobl eraill sydd â 

chymwysterau a phrofiad addas 
 LC 13 Y Pwyllgor Diogelwch Niwclear 
 LC 24 Cyfarwyddiadau gweithredu 
 LC 25 Cofnodion gweithredol 
 LC 28 Archwilio, arolygu, cynnal a chadw a phrofi 
 LC 32  Gwastraff ymbelydrol yn cronni 
 LC 34  Deunydd ymbelydrol a gwastraff ymbelydrol yn gollwng ac yn dianc 
 LC 36  Gallu sefydliadol 

 
Yn gyffredinol, fe wnaeth ONR farnu bod y trefniadau oedd wedi’u gwneud a’u gweithredu gan 
y safle mewn ymateb i ofynion diogelwch yn ddigonol yn y meysydd a arolygwyd. Fodd 
bynnag, lle ystyriwyd bod angen gwelliannau, fe wnaeth y trwyddedai ymrwymiadau boddhaol 
i drafod y problemau, a bydd yr arolygydd safle’n monitro cynnydd yn ystod ymweliadau’r 
dyfodol. Lle bydd angen, bydd ONR yn cymryd camau gorfodi rheoleiddiol ffurfiol i sicrhau y 
gweithredir mesurau unioni yn ôl amserlenni rhesymol ymarferol. 
 
 

http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=4084320&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DNuclear%2BInstallations%2BAct%2B%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=4048636&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DHealth%2Band%2BSafety%2Bat%2BWork%2BAct%2B%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=4066167&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DIonising%2BRadiations%2BRegulations%2B%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=4066167&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DIonising%2BRadiations%2BRegulations%2B%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=4053182&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DManagement%2Bof%2BHealth%2Band%2BSafety%2Bat%2BWork%2BRegulations%2B%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
http://cymraeg.gov.wales/btc/termdetails?lang=en&id=4053182&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Den%26term%3DManagement%2Bof%2BHealth%2Band%2BSafety%2Bat%2BWork%2BRegulations%2B%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
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2.2 Gwaith arall 

Fe mynychodd arolygydd safle ONR gyfarfod pwyllgor ymgynghori cynllunio argyfwng 
rhanbarth Cymru Magnox Cyfyngedig sy'n darparu fforwm ar gyfer yr asiantaethau hynny 
sydd â chyfrifoldebau dan gynllun argyfwng oddi ar y safle Wylfa a Thrawsfynydd. 
 
Fe gyfarfu ONR ag uwch dîm arweinyddiaeth Magnox Cyfyngedig yn Wylfa i drafod 
trosglwyddiad Wylfa i “drefniadau wrth gefn” yn dilyn gwirio bod safle Wylfa’n ddi-danwyddi. 
“Trefniadau wrth gefn” yw'r enw a roddir ar drefniadau argyfwng diwygiedig y safle sy'n 
adlewyrchu llai o berygl niwclear pan yw tanwydd wedi'i dynnu odi ar y safle. Mae'r newid i 
drefniadau wrth gefn yn digwydd yn erbyn cefndir cyflwyno rheoliadau parodrwydd ar gyfer 
argyfwng ymbelydredd diwygiedig a rheoliadau ynghylch gwybodaeth gyhoeddus (REPPIR 
2019) sy'n dod i rym ar 22 Mai 2019. Mae ONR wedi ysgrifennu at bob trwyddedai niwclear i 
esbonio ein disgwyliadau yn ystod y cyfnod pontio o 12 mis yn ymwneud â chydymffurfio â'r 
rheoliadau newydd hyn. 
 
Fe gynhaliodd arolygydd safle ONR gyfarfod cynllunedig gyda chynrychiolwyr diogelwch, i 
gefnogi eu swyddogaeth o gynrychioli cyflogeion a derbyn gwybodaeth am faterion sy'n 
effeithio ar eu hiechyd, diogelwch a lles yn y gwaith. 
 
3 MATERION ANARFEROL 

Mae’n ofynnol i drwyddedeion gael trefniadau i ymateb i faterion a digwyddiadau anarferol. 
Mae arolygwyr ONR yn barnu digonolrwydd ymateb y trwyddedai, gan gynnwys camau a 
gymerir i weithredu unrhyw welliannau sydd eu hangen.  
 
Fe gafwyd dau ddigwyddiad o bwys yn ystod y cyfnod adrodd hwn. Digwyddodd y cyntaf ar 21 
Mawrth 2019 ac roedd yn ymwneud â labelu drwm gwastraff ymbelydrol yn anghywir a 
anfonwyd o'r safle; a digwyddodd yr ail ar 26 Mai 2019 pan effeithiodd methiant TG oddi ar y 
safle ar wasanaethau cyfathrebu a data i'r safle a hefyd o fewn y safle. Fe wnaeth arolygydd 
safle ONR ymholiadau dilynol ar gyfer y ddau ddigwyddiad hyn ac roedd yn fodlon ag ymateb 
y safle.  
 
4 GWEITHGARWCH RHEOLEIDDIOL  

Gall ONR gyhoeddi dogfennau ffurfiol i sicrhau cydymffurfiad â gofynion rheoleiddiol. O dan 
amodau trwydded safle niwclear (LC - http://www.onr.org.uk/documents/licence-condition-
handbook.pdf) mae ONR yn cyhoeddi dogfennau rheoleiddiol, sydd naill ai’n caniatáu 
gweithgaredd neu’n mynnu bod rhyw fath o gamau’n cael eu cymryd. gelwir y rhain gyda’i 
gilydd yn ‘Offerynnau Trwydded’ (Lls). Yn ogystal, gall arolygwyr gyhoeddi Hysbysiadau 
Gorfodi i sicrhau gwelliannau i ddiogelwch. 
 
Ni chyhoeddwyd LIs na Hysbysiadau Gorfodi yn ystod y cyfnod: 

Tabl 1 
Offerynnau Trwydded a Hysbysiadau Gorfodi a Gyhoeddwyd gan ONR yn ystod y 
cyfnod hwn 
 
 

Dyddiad Math Cyfeirnod Disgrifiad 

Ddim yn 
Gymwys 

Dim Un   

 
Mae adroddiadau sy'n manylu ar y penderfyniadau rheoleiddio uchod ar gael ar wefan yr ONR 
yn www.cymru.gov.uk http://www.onr.org.uk/pars/. 

http://www.onr.org.uk/pars/
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5 NEWYDDION GAN ONR 

Camau Gorfodi 

Rhoddir crynodeb o'r camau gorfodi isod. Mae rhagor o fanylion ar gael  ar ein gwefan. 

 Ar 1 Chwefror, yn dilyn erlyniad ONR, fe gafodd EDF Energy Nuclear Generation Ltd a 
Doosan Babcock Ltd ddirwy o £200,000 a £150,000 yn y drefn honno yn dilyn 
digwyddiad lle disgynnodd gweithiwr o uchder yng ngorsaf bŵer Hinkley Point B yn 
2017. 

 Cyhoeddwyd dau hysbysiad gwella i EDF Energy ar 20 Chwefror yn dilyn digwyddiad 
ar 19 Tachwedd 2018 yn Heysham 1, a arweiniodd at anaf i dri Chyflogai EDF. 

 Ar 2 Ebrill fe gafodd Sellafield Ltd ddirwy o £380,000 yn dilyn erlyniad ONR am 
doriadau ar ddiogelwch yn ymwneud ag offer a ddefnyddiwyd i brosesu plwtoniwm. 

 Fe wnaeth ONR hysbysu Dockyard Brenhinol Devonport (DRDL) ei fod yn bwriadu 
erlyn yn dilyn digwyddiad yn ymwneud â chraen a ddigwyddodd ym mis Medi 2018. 
Bwriedir i'r achos gychwyn yn Llys Ynadon Plymouth ar 23 Gorffennaf 2019. 

 Cyhoeddwyd hysbysiad gwella i Sellafield Ltd ym mis Ebrill 2019 yn dilyn digwyddiad 
yn y cynllun gwydroli gwastraff ym mis Chwefror 2019 lle na chafodd cynhwysydd ei 
weldio i fod ar gau. 

Diweddariadau Rheoleiddiol 

 Ym mis Chwefror, rhoddwyd trwydded safle niwclear newydd i Tradebe Inutec ar gyfer 
eu safle Winfrith yn Dorset. Roedd angen trwydded safle newydd yn dilyn caffaeliad 
Tradebe Inutec o adeiladau a thir yn safle Winfrith gan yr Awdurdod Datgomisiynu 
Niwclear (NDA) ym mis Chwefror 2019. 

 Fe wnaethom gyhoeddi adroddiad yn manylu ar “ddigwyddiadau” diogelwch a 
gynhaliwyd yn y DU rhwng 2015-2017 ym mis Mawrth. Mae'r adroddiad yn manylu ar y 
56 o ddigwyddiadau diogelwch sylweddol a ddigwyddodd rhwng mis Ebrill 2015 a mis 
Rhagfyr 2017 - gan ddisgrifio pob digwyddiad, ymateb y deiliad dyletswydd, a'r camau 
a gymerwyd gan yr ONR. Mae'r adroddiad llawn ar gael ar ein gwefan. 

 Ym mis Ebrill, fe wnaethom gyhoeddi penodiad dau NGO i Banel Cynghori Annibynnol 
y Prif Arolygydd Niwclear (IAP) i gynyddu amrywiaeth barn a chryfhau ein didwylledd a 
thryloywder. Fe wnaethom gyflwyno IAP y Prif Arolygydd Niwclear yn 2016 i ddarparu 
cyngor annibynnol i ni ar faterion niwclear. 

 
Ymgysylltu gyda rhanddeiliaid 
 

 Fe wnaethom gyhoeddi ein hadroddiad ar yr Arolwg Rhanddeiliaid 2018, ym mis 
Chwefror yn dilyn yr arolwg ym mis Hydref/Tachwedd y llynedd. Gwahoddwyd 
rhanddeiliaid o bob rhan o'r sector i gymryd rhan yn yr arolwg gyda 329 o ymatebiona 
dderbyniwyd, gan ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i sut mae ein rhanddeiliaid 
ynein gweld. Mae'r adroddiad llawn ar gael ar ein gwefan. 

 Ar 28 Mawrth, cynhaliwyd ein Fforwm Cyrff Anllywodraethol ym Manceinion ac 
roeddem wrth ein bodd i groesawu 15 o gynrychiolwyr NGO o 12 sefydliad. Mae'r 
cofnodion, yr agenda, y cyflwyniadau a'r papurau briffio cyn y digwyddiad i gyd ar gael 
ar ein gwefan. 

 Ym mis Mai cyhoeddwyd ein fframwaith strategol ar gyfer ymgysylltu rhyngwladol, gan 
gyflwyno'r amcanion a'r meini prawf blaenoriaethol ar gyfer ymgysylltu rhyngwladol hyd 
at 2025. Mae'r fframwaith ar gael ar ein gwefan. 

 Fe wnaethom lansio dau ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Ebrill a mis Mehefin, y 
ddau yn ymwneud â Chyfarwyddeb Safonau Diogelwch Sylfaenol Euratom 2013. Y 
cyntaf yw ymgynghoriad HSE yn cael ei reoli gan ONR ar Cod Ymarfer Cymeradwy 

http://www.onr.org.uk/index.htm
http://news.onr.org.uk/2019/05/strategic-framework-for-international-engagement-published/
http://news.onr.org.uk/2019/04/launch-of-acop-consultation/
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newydd a fydd yn cynorthwyo cydymffurfiad deiliaid dyletswydd â’r Rheoliadau 
Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a Gwybodaeth Gyhoeddus) newydd 2019 
(REPPIR). Fe ddaeth yr ymgynghoriad i ben ar 5 Mehefin ond fe'i estynwyd i 
awdurdodau lleol tan 27 Mehefin gan fod rhywfaint o'r ymgynghoriad wedi digwydd yn 
ystod y cyfnod cyn yr etholiad ar gyfer Llywodraeth Leol. Caiff fersiwn terfynol o'r 
ACOP ei gyhoeddi yn hydref 2019. Mae'r ail yn perthyn i gyfarwyddyd diweddaredig i 
gefnogi'r diwygiadau i Reoliadau Cludo Nwyddau Peryglus a defnydd o Offer Pwysedd 
Cludadwy (CDG). Bydd hyn yn parhau ar agor tan 19 Gorffennaf 2019. Cyhoeddir 
fersiwn terfynol o'r cyfarwyddyd tua diwedd yr haf 2019. 

 Ar 15 ac 16 Mai fe wnaethom gynnal y 23ain cyfarfod o Benaethiaid Awdurdodau 
Cymwys Diogelwch Radiolegol Ewrop (HERCA) yn Lerpwl. Fe ddaeth y cyfarfod â 
phenaethiaid awdurdodau cymwys diogelwch radiolegol ynghyd o 22 o wledydd 
Ewropeaidd, gan gynnwys dros 50 o arbenigwyr o bob rhan o Ewrop. Cymdeithas 
wirfoddol yw HERCA lle mae'r aelodau'n cydweithio i nodi materion cyffredin a chynnig 
atebion ymarferol i sicrhau'r lefelau uchaf o ddiogewlch ymbelydredd yn Ewrop.  

 Ar 23 Mai fe arweiniodd ein Prif Arolygydd Niwclear, Mark Foy weminar, yn 
canolbwyntio ar y gwaith a wnawn i reoleiddio'r diwydiant o ran sut mae'n rheoli'r 
risgiau sy'n deillio o beryglon allanol. Fe ymunodd mwy na 25 o randdeiliaid allanol, 
gan gynnwys cyrff anllywodraethol, â'r weminar.  

 Fe wnaethom gynnal ein Cynhadledd Diwydiant flynyddol ar 5 Mehefin 2019 gan 
ganolbwyntio ar y thema ‘Agored i Arloesi’. Fe fynychodd dros 100 o uwch 
gynrychiolwyr o ddiwydiant, llywodraeth, rheoleiddwyr eraill, academyddion a chyrff 
ymchwil gyda siaradwyr yn cynnwys Joanna Whittington, Cyfarwyddwraig Cyffredinol, 
Ynni a Diogelwch yn BEIS a Rumina Velshi, Llywydd Comisiwn Diogelwch Niwclear 
Canada. 

 
Newyddion Corfforaethol 
 

 Ymunodd Mark McAllister â'r ONR ar 1 Ebrill, gan olynu Nick Baldwin CBE fel ein 
Cadeirydd newydd. Fel Cadeirydd bydd Mark yn gyfrifol am sicrhau ein bod yn cyflawni 
ein cenhadaeth i ddarparu rheoleiddio effeithlon ac effeithiol ar y diwydiant niwclear ar 
ran y cyhoedd.  

 Ym mis Ebrill, fe wnaethom gyhoeddi ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2019/20, yn 
cyflwyno ein blaenoriaethau a'n hamcanion ar gyfer 2019/20. Mae cynnal 
swyddogaethau rheoleiddio craidd a dal diwydiant i gyfrif ar ran y cyhoedd yn parhau i 
fod wrth wraidd popeth a wnawn. 

 Rydym wedi cael ein canmol gan y Grŵp Strategaeth Sgiliau Niwclear (NSSG), sef 
sefydliad y llywodraeth, am sicrhau bod gennym y gallu a'r capasiti cywir i ddiwallu ein 
galwadau rheoleiddio. Fe wnaethant ddileu'r risg gapasiti rheoleiddio a osodwyd 
arnom yn 2016 fel cydnabyddiaeth o'n hymrwymiad parhaus i ddatblygu ein staff ac 
ehangu ein piblinellau recriwtio.  

 Fe wnaethom gyhoeddi ein Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol ar 20 Mehefin yn amlygu 
ein perfformiad a'n cyflawniadau allweddol yn 2018/2019. Rydym wedi parhau i 
gyflawni ein prif ddiben o ddiogelwch y cyhoedd, gan sicrhau bod deiliaid dyletswydd 
yn diwallu'r safonau gofynnol o ddiogelwch a diogeledd y mae cymdeithas yn eu 
disgwyl. Fe wnaethom gwblhau dros 750 o arolygiadau ar draws 37 o safleoedd 
trwyddedig, gan roi caniatâd ar gyfer 30 o weithgareddau cysylltiedig â niwclear, gan 
gyflwyno naw hysbysiad gwella a chychwyn pedwar erlyniad. 

 Rydym yn cychwyn ar flwyddyn olaf ein Cynllun Strategol ONR 2016-2020. Felly nawr 
rydym yn dechrau edrych ymlaen at yr hyn y bydd y pum mlynedd nesaf yn ei gynnig 
ac yn dechrau datblygu ein strategaeth newydd ar gyfer 2020-25. Nid ydym yn gwneud 
hyn ar ein pennau ein hunain; rydym eisoes wedi dechrau siarad â'n staff ac rydym yn 
gofyn i'n rhanddeiliaid am eu barn er mwyn llunio ein cynlluniau. Rydym yn awyddus 
iawn i glywed gan aelodau a mynychwyr SSG ac LLC i'n helpu i ddatblygu ein nodau 
ac amcanion strategol. Hoffem wybod: 
 

http://news.onr.org.uk/2019/06/launch-of-cdg-guidance-consultation/
http://www.onr.org.uk/webinars/index.htm
http://news.onr.org.uk/2019/06/onr-open-for-innovation/
http://news.onr.org.uk/2019/04/corporate-plan-published/
http://news.onr.org.uk/2019/06/onr-annual-report-and-accounts-published/
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1) Beth sy'n gweithio'n dda y dylem barhau i’w wneud ac/neu wneud mwy ohono? 
2) Yn eich barn chi beth ddylai ein prif flaenoriaethau rheoleiddio fod yn y 2020au? 
3) Yn eich barn chi beth sydd ar goll o'n Cynllun Strategol cyfredol sydd angen ei 
gynnwys yn yr un nesaf? 
 

 Rydym yn bwriadu ymgynghori ar ein strategaeth ddrafft yn yr hydref, ond yn y 
cyfamser, os hoffech rannu eich sylwadau a'ch awgrymiadau, anfonwch e-bost atom 
yn: contact@onr.gov.uk. Edrychwn ymlaen at glywed gennych. 

 

I gael y newyddion diweddaraf a diweddariadau gan ONE ewch i'r wefan a chofrestrwch ar 
gyfer ein e-fwletin (http://www.onr.org.uk/ebulletin/index.htm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 CYSYLLTIADAU 

Swyddfa dros Reoli Niwclear 
Redgrave Court 
Merton Road 
Bootle 
Glannau Mersey 
L20 7HS 
gwefane: www.onr.org.uk 
e-bost:  contact@onr.gsi.gov.uk 
 
Cyhoeddir y ddogfen hon gan y Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR). I gael rhagor o 
wybodaeth am ONR, neu i adrodd am anghysondebau neu anghywirdebau yn y cyhoeddiad 
hwn, ewch i http://www.onr.org.uk/feedback.htm.  
 
 
 

© Swyddfa dros Reoli Niwclear, 2019 

Os dymunwch ailddefnyddio’r wybodaeth hon ewch i www.onr.org.uk/copyright.htm am fanylion.  
Cyhoeddwyd 07/19 
 
 
 
Ar gyfer dogfennau cyhoeddedig, mae’r copi electronig ar y wefan ONR yn aros fel y fersiwn mwyaf cyfredol sydd 
ar gael i’r cyhoedd ac mae copïo neu argraffu’n golygu nad yw’r ddogfen hon wedi’i rheoli. 

 
. 

 

http://www.onr.org.uk/ebulletin/index.htm
http://www.onr.org.uk/
mailto:contact@onr.gsi.gov.uk
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