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Y Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR) 

Adroddiad Safle ar gyfer 

Wylfa 
 
 

Adroddiad ar gyfer y cyfnod 1 Gorffennaf – 31 Rhagfyr 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) Wylfa a hefyd maent ar 
gael ar wefan yr ONR (http://www.onr.org.uk/llc/). 
 
Fel arfer bydd arolygwyr safle o’r ONR yn mynd i gyfarfodydd Grŵp Rhanddeiliaid Safle Wylfa 
lle mae’r adroddiadau hyn yn cael eu cyflwyno 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/feedback.htm). 

 
 

  

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

1.1 Dyddiadau arolygu 

Mynychodd arolygwyr yr ONR safle Wylfa ar y dyddiadau canlynol: 
 

 30ain Gorffennaf i 1 Awst 2019 

 27ain i 28ain Awst 2019 

 12fed Medi 2019 

 16eg i 18fed Medi 2019 

 24ain Medi 2019 

 7fed i 8fed Hydref 2019 

 5ed i 6ed Tachwedd 2019 
 
Cyflawnwyd rhai o’r arolygiadau gydag arolygwyr o  
sefydliad rheoleiddio mewnol y Trwyddedai. 
 
2 MATERION ARFEROL 

2.1 Arolygiadau  

Cynhelir arolygiadau ar y safle 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 haddaswyd);  

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

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'r ddadl 
ddiogelwch 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 eu 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 archwiliadau canlynol yn Wylfa:  
 

 LC 07 Digwyddiadau ar y safle 
 LC 11 Trefniadau Argyfwng 
 LC 26 Rheolaeth a goruchwyliaeth o weithdrefnau 

 
Yn gyffredinol, barnodd yr ONR bod 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 yr arolygydd 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 ac uwch-arolygydd yr ONR yr adolygiad blynyddol o ddiogelwch, 
diogeledd a’r amgylchedd (ARoSSE) ar gyfer rhanbarth Cymru Magnox Limited a gynhaliwyd 
yng ngorsaf bŵer Trawsfynydd.  Mae’r ARoSSE yn gyfle ar gyfer ymgysylltu cyfnodol ar lefel 
uwch rhwng yr ONR a’r trwyddedai.  Maent yn fodd allwedd i'r ONR gyflawni ei amcan o 
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ddarparu dulliau syml a diffwdan o ymgysylltu gyda’r rhai rydym yn eu rheoleiddio ac i glywed 
eu barn; sicrhau bod gwybodaeth, arweiniad a chyngor clir ar gael i helpu'r rhai rydym yn 
rheoleiddio i fodloni eu cyfrifoldebau; sicrhau bod ein hymagwedd rheoleiddiol yn dryloyw; ac 
ychwanegu at weithgareddau rheoleiddio cyffredinol fel archwiliadau cydymffurfiad, caniatâd a 
rheoleiddio prosiectau. 
 
Roedd tanwydd yn parhau i fod ar safle Wylfa tan y danfoniad fflasg diwethaf ar 18 Medi 
2019.  Tra bod tanwydd ar safle Wylfa, mae’n ofynnol i gyngor sir Ynys Môn gan y Rheoliadau 
Ymbelydredd (parodrwydd ar gyfer argyfwng a gwybodaeth gyhoeddus) (REPPIR) 2001 10(1) 
i arddangos ei gynllun ar gyfer argyfwng oddi ar y safle yn achlysurol.  Arsylwodd yr ONR yr 
ymarfer arddangosiad hwn a barnu bod yr ymarfer yn brawf digonol o'r cynllun argyfwng oddi 
ar y safle. 
 
Ers cwblhau'r ymarfer oddi ar y safle hwn a chael gwared ar danwydd o’r safle, mae Wylfa 
wedi cwblhau ei werthusiad peryglon ac asesiad goblygiadau sy'n ofynnol dan REPPIR 2019 
a ddaeth i rym ar 22ain Mai 2019.  Canlyniad yr asesiad hwn oedd fod Wylfa nawr tu allan i 
gwmpas REPPIR 2019 ac nad oes angen bellach am gynllun argyfwng oddi ar y safle.   
 
Cyflawnodd yr ONR archwiliad a gynlluniwyd i farnu cydymffurfiad Wylfa gyda’r rheoliadau 
ymbelydriad ïoneiddio 2017 (IRR17).  Diben yr archwiliad oedd i adolygu trefniadau ar gyfer 
IRR17 ar safle niwclear trwyddedi Wylfa.  Cyflawnwyd yr arolygiad hwn gan arolygydd 
arbenigol amddiffyn ymbelydredd yr ONR gan gasglu fod Wylfa wedi cyflawni safon ddigonol o 
gydymffurfiad. 
 
Cyflawnodd yr ONR archwiliad a gynlluniwyd i farnu cydymffurfiad Wylfa gyda’r Gorchymyn 
Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.  Diben yr archwiliad oedd i adolygu rheolaeth 
diogelwch tân; a’r ddarpariaeth diogelwch tân ymarferol ar y safle niwclear trwyddedig.  
Cyflawnwyd yr arolygiad hwn gan arolygydd arbenigol amddiffyn tân yr ONR gan gasglu fod 
Wylfa wedi cyflawni safon ddigonol o gydymffurfiad. 
 
Mae’r ONR wedi parhau i ymgysylltu gydag uwch dîm arweinyddiaeth Wylfa Magnox Limited i 
drafod “trefniadau wrth gefn” Wylfa yn dilyn diddymu shifftiau gweithredol 24/7 yn yr Wylfa (y 
bwriedir eu gweithredu yn hanner cyntaf 2020).  “Trefniadau wrth gefn” yw'r enw a roddir i 
drefniadau argyfwng diwygiedig y safle sy'n adlewyrchu’r lleihad mewn perygl niwclear nawr 
bod tanwydd wedi ei dynnu o’r safle.  Mae’r ymgysylltu yma yn dilyn cyhoeddi offeryn 
trwydded OT 572 yn Hydref 2019 oedd yn cymeradwyo newid i drefniadau damweiniau ac 
achosion brys Wylfa i fod yn gyson gyda safleoedd Magnox Limited yn gweithio mewn 
trefniadau wrth gefn (ond gan gadw presenoldeb shifft gweithredol 24/7). 
 
 
3 MATERION ANARFEROL 

Mae’n ofynnol i drwyddedai sefydlu trefniadau i ymateb i faterion a digwyddiadau 
anghyffredin. Mae arolygwyr yr ONR yn barnu digonolrwydd ymateb y trwyddedai, yn cynnwys 
sut y gweithredwyd i gyflawni unrhyw welliannau angenrheidiol.  
 
Roedd dau ddigwyddiad nodedig yn ystod y cyfnod adrodd hwn.  Digwyddodd y cyntaf ar 20fed 
Awst 2019 ac yn ymwneud â diffyg deongliadol gyda System Adrodd Digwyddiadau Safle 
Wylfa (SERS) yn ystod prawf (mae SERS yn system a ddefnyddir i hysbysu rhanddeiliaid am 
ddigwyddiad ar y safle).  Yn dilyn ymchwiliad pellach, cadarnhawyd bod y mater yn ymwneud 
â system y sefydliad derbyn; a digwyddodd yr ail ar 27ain Hydref 2019 pan ddaeth aelod o dîm 
ymateb i argyfwng Wylfa yn wael a’i anfon adref gan achosi diffyg staff ar gyfer y cynllun am 
gyfnod byr nes i rywun gyrraedd y safle i gymryd ei le.  Gwnaeth arolygydd safle’r ONR 
ymholiadau dilynol ar gyfer y ddau ddigwyddiad ac roedd yn fodlon gydag ymateb y safle.  
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4 GWEITHGAREDD RHEOLEIDDIO  

Gall yr ONR gyhoeddi dogfennau ffurfiol i sicrhau y cydymffurfir â gofynion rheoliadol.  O dan 
Amodau Trwyddedu(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. 
 
Cyhoeddwyd dau Offeryn Trwyddedu, a dim Hysbysiadau Gorfodi yn ystod y cyfnod: 

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

Dyddiad Math Rhif 
Cyfeirio 

Disgrifiad 

24/10/19 Offeryn 
Trwydded 

572 Caniatawyd cymeradwyaeth dan amod trwyddedu 11 
(3) i Wylfa newid ei drefniadau damweiniau ac 
argyfwng i fod yn gyson gyda safleoedd Magnox yn 
gweithio mewn trefniadau wrth gefn.  Mae hyn yn 
adlewyrchu’r newid mewn risg a pheryglon yn dilyn 
cwblhau dilysu rhydd o danwydd. 

20/12/19 Offeryn 
Trwydded 

573 Cyhoeddi manyleb dan amod trwyddedu 25(4) i Wylfa 
roddi cofnodion i’r ONR o ffynonellau wedi selio 
gweithgaredd uchel.  Mae hyn yn gweithredu 
newidiadau yng nghyfraith y Deyrnas Unedig sy'n 
ofynnol dan gyfarwyddeb safonau diogelwch sylfaenol 
yr UE. 

 
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 

Gweithredu Gorfodol 
 
Mae EDF Energy wedi cydymffurfio gyda dau Hysbysiad Gwelliant ONR yn ymwneud â sut 
mae’n cynnal systemau stêm ategol ac yn cyfarwyddo staff sy'n gweithredu'r systemau hyn. 
Cyhoeddwyd yr hysbysiadau yn Ionawr 2019 yn dilyn digwyddiad difrifol yng ngorsaf bŵer 
Heysham 1 yn Nhachwedd 2018, pan cafwyd diffyg mewn falf ar system stêm a achosodd 
anaf i dri o gyflogeion EDF. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan. 
 
Diweddariadau rheoleiddiol 
 
Yn Hydref, cyhoeddodd ein Prif Arolygydd Niwclear (CNI) Mark Foy ei farn ar berfformiad 
diwydiant niwclear Prydain Fawr yn ystod 2018/19. Yn yr adroddiad cyntaf o’i fath, mae'r 
arolwg yn darparu barn annibynnol, awdurdodol ar berfformiad diogelwch, diogeledd a 
mesurau diogelwch ar draws y diwydiant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r adroddiad i’w 
weld trwy dudalen hafan ein gwefan www.onr.org.uk     
 
Trwy gydol Hydref fel gynhaliom Genhadaeth Gwasanaeth Adolygu Rheoleiddio Integredig ble 
bu tîm o 18 o arbenigwyr annibynnol o bob cwr o'r byd yn craffu ar reoleiddio niwclear a 
diogelwch ymbelydrol ar draws 15 o gyrff rheoleiddio gwahanol. Disgwylir yr adroddiad 
terfynol yn Chwefror/Mawrth 2020. 

http://www.onr.org.uk/pars/
http://news.onr.org.uk/2019/12/edf-energy-complies-with-improvement-notices/
http://news.onr.org.uk/2019/12/edf-energy-complies-with-improvement-notices/
http://news.onr.org.uk/2019/10/chief-nuclear-inspectors-annual-report-on-great-britains-nuclear-industry/
http://news.onr.org.uk/2019/11/regulating-the-regulators/
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Ynghyd ag Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) rydym wedi cyhoeddi 
canllaw Asesiad Cynllunio Cyffredinol (GDA) newydd ar gyfer Pleidiau sy'n Ymgeisio. Mae’n 
adlewyrchu'r newid a fu yn y diwydiant niwclear yn y ddegawd ers cyflwyno'r GDA, yn 
arbennig y Cytundeb Sector Niwclear a’r potensial ar gyfer cynlluniau Adweithyddion 
Modiwlaidd Bach (SMR) i fod yn rhan o'r GDA yn y dyfodol. Mae’r canllaw newydd hefyd yn 
cynnwys gwersi a ddysgwyd o'r GDAs blaenorol. 
 
Ynghyd ag Asiantaeth yr Amgylchedd, rydym hefyd wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol ar y 
cyd ar ein craffu o waith Radioactive Waste Management (RWM) i ddatblygu gwarediad 
daearegol. Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi ein gwaith o ran gwaredu daearegol gwastraff 
ymbelydrol.  
 
Rydym wedi cwblhau'r diddymiad trwydded Safle Trwyddedig Niwclear Caerdydd yn 
swyddogol yng Nghymru, ac felly'n dileu trwydded y safle. Mae hyn yn dilyn nifer o 
flynyddoedd o ddatgomisiynu safle niwclear a gwaith i lanhau’r safle a dyma’r tro cyntaf i’r 
ONR ddad-drwyddedu safle'n llwyr, er bod nifer o safleoedd wedi eu dad-drwyddedu gan 
sefydliad rhagflaenol yr ONR, yr Arolygiaeth Safleoedd Niwclear. 
 
Ymgysylltu â rhanddeiliaid 
 
Ym mis Tachwedd, cynhaliom ein hail Fforwm Cyrff Anllywodraethol y flwyddyn ac roedd yn 
bleser croesawu 18 o fynychwyr cyrff anllywodraethol o 14 sefydliad gwahanol.  Roedd 
eitemau'r agenda yn cynnwys ein gwaith yn Sellafield, heneiddio rheolaeth adweithyddion a’n 
perthynas gyda’r Rheolydd Diogelwch Niwclear Amddiffyn.  Mae cyflwyniadau a chofnodion 
o'n holl gyfarfodydd y Fforwm Cyrff Anllywodraethol ar gael ar ein gwefan.  Os ydych chi'n 
cynrychioli corff anllywodraethol ac yr hoffech chi gymryd rhan gyda’n Fforwm Cyrff 
Anllywodraethol, cysylltwch â’n tîm Cyfathrebu (contact@onr.gov.uk) am ragor o fanylion. 
 

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

Y Swyddfa dros Reoli Niwclear 
Redgrave Court 
Merton Road 
Bootle 
Glannau Mersi 
L20 7HS 
gwefan: www.onr.org.uk 
e-bost:  contact@onr.gsi.gov.uk 
 
Cyhoeddir y ddogfen hon gan y Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR). Am ragor o wybodaeth 
am yr ONR, neu i roi adroddiad am anghysondebau neu wallau yn y cyhoeddiad hwn, ewch i 
http://www.onr.org.uk/feedback.htm.  
 
 
© Y Swyddfa dros Reoli Niwclear, 2020 
Os ydych yn dymuno ailddefnyddio’r wybodaeth hon, ewch i www.onr.org.uk/copyright.htm am fanylion.  
Cyhoeddwyd 01/20 
 
 
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 gopïo neu ei argraffu yn gwneud y ddogfen hon yn un na ellir ei rheoli. 

 

http://news.onr.org.uk/2019/10/new-gda-guidance-for-requesting-parties/
http://news.onr.org.uk/2019/10/joint-ea-and-onr-regulatory-scrutiny-and-engagement-report-published/
http://news.onr.org.uk/2019/10/joint-ea-and-onr-regulatory-scrutiny-and-engagement-report-published/
http://news.onr.org.uk/2019/12/onr-de-licenses-cardiff-nuclear-site/
http://www.onr.org.uk/events.htm
http://www.onr.org.uk/ebulletin/index.htm
http://www.onr.org.uk/
mailto:contact@onr.gsi.gov.uk
http://www.onr.org.uk/feedback.htm
http://www.onr.org.uk/copyright.htm

