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Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) 

Adroddiad Safle ar gyfer 

Trawsfynydd 
 
 

Adroddiad ar gyfer y cyfnod 1af Ebrill – 30ain Medi 2019 
 
 
 
Rhagair 
 
Cyhoeddir yr adroddiad hwn yn rhan o ymrwymiad yr ONR i sicrhau bod gwybodaeth am 
weithgareddau arolygu a rheoliadol yn ymwneud â’r safle uchod ar gael i’r cyhoedd.  
Dosberthir adroddiadau i aelodau o Grŵp Rhanddeiliaid Safle (SSG) Trawsfynydd a hefyd 
maent ar gael ar wefan yr ONR (http://www.onr.org.uk/llc/).  
  
Fel arfer bydd arolygwyr safle o’r ONR yn mynychu cyfarfodydd SSG Trawsfynydd lle 
cyflwynir yr adroddiadau hyn a byddant yn ymateb i unrhyw gwestiynau a godir yno.  Dylai 
unrhyw un sydd eisiau ymholi ynglŷn â materion a drafodir yn yr adroddiad hwn gysylltu â’r 
ONR. 
 
 

  

http://www.onr.org.uk/llc/
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1 AROLYGIADAU 
 

1.1 Dyddiadau arolygu 

Mynychodd arolygydd enwebedig yr ONR y safle ar y dyddiadau canlynol: 
 

 7 – 9 Mai 2019. 

 2 – 4 Gorffennaf 2019. 

 25 – 26 Medi 2019. 
 
2 MATERION ARFEROL 

2.1 Arolygiadau 

Cynhelir arolygiadau fel rhan o’r broses o fonitro cydymffurfiaeth â’r canlynol: 
 

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

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

Ïoneiddio 2017 (IRR17) a’r Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 
1999 (MHSWR99). 

Mae’r arolygiadau yn golygu monitro gweithredoedd y trwyddedai ar y safle mewn perthynas â 
digwyddiadau, gweithrediadau, cynnal a chadw, prosiectau, addasiadau, newidiadau i 
achosion diogelwch ac unrhyw faterion eraill a all effeithio ar ddiogelwch. Mae'n ofynnol i'r 
trwyddedai wneud trefniadau digonol a'u rhoi ar waith o dan yr amodau sydd wedi’u hatodi i'r 
drwydded er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth gyfreithiol. Mae arolygiadau yn ceisio rhoi barn ar 
ddigonolrwydd y trefniadau hyn a’u gweithrediad.  
 
Yn ystod y cyfnod hwn, cyflawnodd yr ONR yr arolygiadau canlynol yn Nhrawsfynydd: 
 

 LC 12  Personau Wedi Awdurdodi a Phersonau Eraill gyda Chymwysterau a 
Phrofiad Addas 

 LC 24 Cyfarwyddiadau gweithredu 
 LC 28 Archwilio, arolygu, cynnal a chadw a phrofi 
 LC 32  Croniad o wastraff ymbelydrol 

 
Yn gyffredinol, barnodd yr ONR fod y trefniadau a wnaed ac a weithredwyd gan y safle mewn 
ymateb i ofynion diogelwch yn ddigonol yn y meysydd a arolygwyd.  Fodd bynnag, pan 
ystyriwyd bod angen gwelliannau, gwnaeth y trwyddedai ymrwymiadau boddhaol i fynd i’r 
afael â'r materion, a bydd arolygydd y safle yn monitro cynnydd yn ystod ymweliadau yn y 
dyfodol. Lle bo angen, bydd yr ONR yn cymryd camau gorfodi rheoliadol ffurfiol i sicrhau y 
gweithredir mesurau adferol priodol o fewn terfynau amser sy’n rhesymol ymarferol. 
 
2.2 Gwaith arall 

Mynychodd arolygydd safle’r ONR gyfarfod pwyllgor ymgynghorol cynllunio argyfwng 
rhanbarth Cymru Magnox Cyfyngedig sy’n darparu fforwm i’r asiantaethau hynny sydd â 
chyfrifoldebau o dan gynllun argyfwng Wylfa a Thrawsfynydd. 
 
 
 
Cynhaliodd arolygydd safle’r ONR gyfarfodydd a gynlluniwyd gyda chynrychiolwyr diogelwch, i 
gefnogi eu swyddogaeth o gynrychioli cyflogeion a derbyn gwybodaeth ar faterion yn effeithio 
ar eu hiechyd, diogelwch a lles yn y gwaith. 
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Mynychodd prif uwcharolygydd cyflawni datgomisiynu, tanwydd a gwastraff (DFW) yr ONR, 
arolygydd diogelwch y safle ac arolygydd diogelu’r safle adolygiad blynyddol o ddiogelwch a'r 
amgylchedd (ARoSSE) rhanbarth Cymru Magnox Cyfyngedig a gynhaliwyd yn Nhrawsfynydd.  
Mae'r ARoSSE yn darparu cyfle ffurfiol i ymgysylltu ar lefel uwch o bryd i'w gilydd rhwng ONR 
a'r trwyddedai. 
 
3 MATERION ANARFEROL 

Mae’n ofynnol i drwyddedai sefydlu trefniadau i ymateb i faterion a digwyddiadau anarferol. 
Mae arolygwyr yr ONR yn barnu digonolrwydd ymateb y trwyddedai, yn cynnwys sut y 
gweithredwyd i gyflawni unrhyw welliannau angenrheidiol.   
  
Nid oedd unrhyw faterion neu ddigwyddiadau arwyddocaol o'r fath i’w hadrodd yn ystod y 
cyfnod adrodd hwn.    
 
4 GWEITHGAREDD RHEOLEIDDIO 

Gall yr ONR gyhoeddi dogfennau ffurfiol i sicrhau y cydymffurfir â gofynion rheoliadol.  O dan 
Amodau Trwydded (LC - http://www.onr.org.uk/documents/licence-condition-handbook.pdf) 
safleoedd niwclear, mae’r ONR yn cyhoeddi dogfennau rheoliadol, sydd naill ai'n caniatáu 
gweithgaredd neu'n mynnu bod camau penodol yn cael eu cymryd.  Gelwir y rhain gyda'i 
gilydd yn ‘Offerynnau Trwydded’ (OT).  Yn ogystal, gall arolygwyr gyhoeddi Hysbysiadau 
Gorfodi i sicrhau gwelliannau i ddiogelwch.  
  
Ni chyhoeddwyd unrhyw Offerynnau Trwydded na Hysbysiadau Gorfodi yn ystod y cyfnod 
adrodd hwn: 
 

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

cyfnod hwn 
 

Dyddiad Math Cyfeirnod Disgrifiad 

n/a dim   

 
Gellir dod o hyd i adroddiadau gyda manylion y penderfyniadau rheoliadol uchod ar wefan yr 
ONR yn http://www.onr.org.uk/pars/. 
 
5 NEWYDDION GAN YR ONR 

Camau Gorfodi 

Ceir crynodeb o’r camau gorfodi isod. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan. 

 Ar 19 Gorffennaf gwnaethom gyflwyno Hysbysiadau Gwella ar y Sefydliad Arfau 
Atomig (AWE) yn ymwneud â’r ffordd y mae’r cwmni’n ymgymryd ag asesiadau risg ar 
gyfer newid sefydliadol a allai effeithio ar ddiogelwch. 

 Yn dilyn gwrandawiad llys ar 23 Gorffennaf 2019 yn Llys yr Ynadon Plymouth, 
rhoddwyd dirwy o £666,667 i Devonport Royal Dockyard Cyf (DRDL) a’i orchymyn i 
dalu costau o £27,611.82. Mae’n dilyn digwyddiad ym mis Medi 2018 yn ymwneud â 
chraen yng nghyfleuster 9 Doc Devonport. Yn ystod gweithrediad codi i ddadosod 
pentwr o bwysau prawf, daeth y pwysau’n rhydd a chwympo tuag at weithiwr, gan ei 
fethu o drwch blewyn. Roedd hyn yn ddigwyddiad iechyd a diogelwch confensiynol ac 
nid oedd unrhyw risg niwclear neu radiolegol i weithwyr na’r cyhoedd.  

 Ar 20 Awst 2019, gwnaethom roi caniatâd i EDF Energy Nuclear Generation Cyf i 
Adweithydd 4 yn Hunterston B ddychwelyd i wasanaeth ar gyfer y cyfnod gweithredu 

http://www.onr.org.uk/pars/
http://www.onr.org.uk/index.htm
http://news.onr.org.uk/2019/07/regulator-requires-improvements-at-awe/
http://news.onr.org.uk/2019/07/regulator-requires-improvements-at-awe/
http://news.onr.org.uk/2019/07/devonport-royal-dockyard-ltd-pleads-guilty-to-health-and-safety-breach/
http://news.onr.org.uk/2019/08/hunterston-b-reactor-4/
http://news.onr.org.uk/2019/08/hunterston-b-reactor-4/
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nesaf. Mae’r caniatâd am hyd at 16.025 diwrnod terawat, sydd oddeutu pedwar mis o 
weithredu. 

 Gan gydnabod y cynnydd da a wnaed hyd yma, ar 16 Medi 2019 gwnaethom gytuno i 
ymestyn dau Hysbysiad Gwella i EDF Energy Nuclear Generation Cyf (EDF) o’r 
dyddiad cydymffurfio gwreiddiol o 16 Medi 2019 i 16 Rhagfyr 2019. Cyflwynwyd yr 
hysbysiadau yn Ionawr 2019 yn dilyn digwyddiad yng ngorsaf bŵer Heysham 1. 
Rydym wedi bod yn monitro’r gwaith i gydymffurfio â’r ddau hysbysiad yn agos a 
byddwn yn parhau i wneud hynny i sicrhau cydymffurfiad llwyr. 

Diweddariadau Rheoleiddiol 

 Rydym wedi diwygio ein canllawiau Trwyddedu Gosodiadau Niwclear. Mae’r 
canllawiau diwygiedig yn disodli’r 4ydd argraffiad, a gyhoeddwyd yn Ionawr 2015. 
Gwnaed y newidiadau allweddol i’r canllawiau er mwyn adlewyrchu newidiadau 
cyfreithiol o ganlyniad i gyflwyno deddfwriaeth newydd ac i gynnwys cyfeiriad at 
brosesau a gweithdrefnau sydd wedi’u diweddaru. 

 Ynghyd â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) rydym wedi cyhoeddi 
Cod Ymarfer Cymeradwy (ACOP) a chanllawiau newydd i helpu i ddeiliaid 
dyletswyddau gydymffurfio â’r Rheoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a 
Gwybodaeth Gyhoeddus) 2019 (REPPIR) newydd. 

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid 
 

 Ar 18 Medi gwnaethom gynnal ein Seminar Diwydiant Cyllid, a ddaeth â chydweithwyr 
cyllid o ddeiliaid trwydded ynghyd i drafod sut rydym yn cynllunio ac yn rhagweld ein 
taliadau, fel rhan o’n hymgyrch i fod yn agored ac yn dryloyw ynghylch sut rydym yn 
codi ffioedd ar gyfer y gwasanaethau rheoleiddio a ddarparwn. 

 Yn ystod yr wythnos a ddechreuodd ar 23 Medi, buom mewn Gweithdy’r Asiantaeth 
Ynni Niwclear OECD ar Gynnwys Rhanddeiliaid: Cyfathrebu Risg, fel rhan o amod y 
DU a oedd yn cynnwys rheoleiddwyr eraill, cyrff y llywodraeth, cynrychiolwyr y gadwyn 
gyflenwi a mynychwyr o grwpiau buddiant a phwysau niwclear. Bu’r gweithdy’n 
archwilio’r ffordd orau o gyfathrebu risg ymbelydredd a sut i sicrhau cynnwys a 
chyfranogiad rhanddeiliaid. Gellir gweld mwy o fanylion am y digwyddiad hwn yma:  
https://www.oecd-nea.org/civil/workshops/2019/stakeholder/ 

 Yn ystod yr wythnos a ddechreuodd ar 16 Medi, buom yn 63ain Cynhadledd 
Gyffredinol yr Asiantaeth Ynni Atomig Ryngwladol (IAEA) yn Vienna. Mae’r 
Gynhadledd Gyffredinol flynyddol yn gyfle i holl Aelod-wladwriaethau’r IAEA ystyried 
materion ar y cyd yn ymwneud â gwaith, cyllideb a blaenoriaethau parhaus yr IAEA. 
Eleni, mynychodd dros 3000 o gyfranogwyr, gan gynnwys cynrychiolwyr o 152 o 171 o 
Aelod-wladwriaethau’r IAEA. 

 
Newyddion Corfforaethol 

 Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn bwriadu penodi dau gyfarwyddwr anweithredol i 
Fwrdd yr ONR. Gellir gweld mwy o fanylion am y rolau a sut i ymgeisio ar wefan 
Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth EM. 

 Ar 10 Gorffennaf, gwnaethom gyhoeddi ein hadroddiad ar gyflog y rhywiau ar gyfer 
2018/19. Rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth drwy hybu a chynnal amgylchedd 
gweithio cynhwysol ac rydym yn falch o adrodd am newidiadau cadarnhaol yn y 
dangosyddion bwlch cyflog rhwng y rhywiau, lle mae ein bwlch cymedrig o 27% wedi 
gostwng 8.2% ers ein hail adroddiad yn 2017/18. 

Mae ein holl newyddion diweddaraf ar gael ar ein gwefan www.onr.org.uk 

http://news.onr.org.uk/2019/09/heysham-1-improvement-notices-extended/
http://www.onr.org.uk/licensing-nuclear-installations.pdf?
http://www.onr.org.uk/documents/2019/reppir-19-acop-and-guidance.pdf
https://www.oecd-nea.org/civil/workshops/2019/stakeholder/
http://www.onr.org.uk/onr-board.htm
http://www.onr.org.uk/documents/2019/onr-gender-pay-report-2019.pdf
http://www.onr.org.uk/documents/2019/onr-gender-pay-report-2019.pdf
http://www.onr.org.uk/
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CYSYLLTIADAU 

Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear 
Redgrave Court 
Merton Road 
Bootle 
Merseyside 
L20 7HS 
 
gwefan: www.onr.org.uk 
e-bost:  ONREnquiries@onr.gov.uk 
 
Cyhoeddir y ddogfen hon gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR). Am ragor o wybodaeth 
am yr ONR, neu i adrodd am anghysondebau neu wallau yn y cyhoeddiad hwn, ewch i 
http://www.onr.org.uk/feedback.htm. 
 
  
 
© Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear, 2019 
Os ydych yn dymuno defnyddio’r wybodaeth hon, ewch i www.onr.org.uk/copyright am fanylion. 
Cyhoeddwyd 10/19 
 
Ar gyfer dogfennau cyhoeddedig, y copi electronig ar wefan yr ONR yw’r fersiwn fwyaf cyfredol sydd ar gael i’r 
cyhoedd ac mae ei chopïo neu ei hargraffu yn gwneud y ddogfen hon yn un na ellir ei rheoli. 
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