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Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) 

Adroddiad Safle ar gyfer 

Wylfa 

 

Adroddiad ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Rhagfyr 2021 

 

Rhagair 

Cyhoeddir yr adroddiad hwn fel rhan o ymrwymiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol i 
sicrhau bod gwybodaeth am weithgareddau arolygu a rheoleiddio sy'n ymwneud â'r 
safle uchod ar gael i'r cyhoedd.Dosberthir adroddiadau i aelodau Grŵp Rhanddeiliaid 
Safle Wylfa (SSG) ac maent hefyd ar gael ar wefan ONR (http://www.onr.org.uk/llc/). 

Mae arolygwyr safle o ONR fel arfer 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 holi am faterion a gwmpesir gan yr adroddiad hwn 
gysylltu â'r ONR. 
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1. Arolygiadau 

1.1. Dyddiadau'r Arolygiad 
 
Gwnaeth arolygydd safle'r ONR arolygiadau ar y dyddiadau canlynol yn ystod y 
cyfnod adrodd 1 Gorffennaf 2021 i 31 Rhagfyr 2021: 

• 27 i 29 Gorffennaf 2021 

• 4 Awst 2021 

• 26 Awst 2021 

• 5 i 7 Hydref 2021 
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2. Materion Arferol 

2.1. Arolygiadau  
Cynhelir arolygiadau fel rhan o'r broses ar gyfer monitro cydymffurfedd 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 2017 (IRR17) a Rheoliadau Rheoli Iechyd a 
Diogelwch yn y Gwaith 1999 (MHSWR99).  

◼ Rheoliadau Diogelwch y Diwydiannau Niwclear (NISR) 2003 (fel y'i 
diwygiwyd); a 

◼ Gorchymyn Diwygio Rheoleiddiol (Diogelwch Tân) 2005. 

Mae'r arolygiadau'n golygu monitro gweithredoedd trwyddedai ar y safle mewn 
perthynas â digwyddiadau, gweithrediadau, cynnal a chadw, prosiectau, addasiadau, 
newidiadau i achosion 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 sydd ynghlwm wrth y drwydded er mwyn sicrhau cydymffurfedd cyfreithiol. 
Mae arolygiadau'n ceisio barnu digonolrwydd y trefniadau hyn a'u gweithredu. 

Yn y cyfnod hwn, roedd arolygiadau rheolaidd o Wylfa yn cwmpasu'r canlynol: 

◼ LC16 - Cynlluniau, dyluniadau a manylebau'r safle 
◼ LC23 - Rheolau gweithredu 
◼ LC24 - Cyfarwyddiadau gweithredu 
◼ LC25 - Cofnodion gweithredol 
◼ LC32 - Cronni gwastraff ymbelydrol 
◼ LC33 - Gwaredu gwastraff ymbelydrol 
◼ LC34 - Gollwng a dianc deunydd ymbelydrol a gwastraff ymbelydrol 
◼ LC35 - Datgomisiynu 
◼ Diogelwch tân 
◼ Trefniadau diogelwch 

 

Yn ystod y cyfnod adrodd, barnodd ONR fod y trefniadau a wnaed ac a weithredwyd 
gan y safle mewn ymateb i ofynion diogelwch a diogeledd yn foddhaol yn y meysydd a 
arolygwyd. Lle bo angen, bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cymryd camau 
gorfodi rheoleiddiol ffurfiol i sicrhau bod mesurau adfer priodol yn cael eu gweithredu 
hyd at amserlenni rhesymol ymarferol. Gall aelodau o'r cyhoedd, a hoffai gael rhagor 
o wybodaeth am weithgareddau arolygu ONR yn ystod y cyfnod adrodd, weld 
Adroddiadau Ymyrraeth safle ar www.onr.org.uk/intervention-records ar ein gwefan 
www.onr.org.uk . Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'n gweithgareddau 
arolygu, anfonwch e-bost at contact@onr.gov.uk. 

 

http://www.onr.org.uk./intervention-records
http://www.onr.org.uk/
mailto:contact@onr.gov.uk
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2.2. Gwaith Arall 
 
Drwy gydol y cyfnod adrodd hwn, mae arolygydd diogelwch safle enwebedig ONR 
wedi cynnal cyfarfodydd ffôn bob pythefnos gyda chynrychiolydd tîm arweinyddiaeth 
Wylfa i gynnal ymwybyddiaeth sefyllfaol o faterion sy'n ymwneud â diogelwch 
niwclear, diogeledd, mesurau diogelu, trafnidiaeth, ac iechyd a diogelwch 
confensiynol, gan gynnwys: cydnerthedd y gweithlu, trefniadau argyfwng, cydnerthedd 
y gadwyn gyflenwi, diogelwch tân, digwyddiadau ar y safle a gweithgareddau sy'n 
digwydd ar y safle. Ni amlygwyd unrhyw faterion arwyddocaol i ONR.   

Rydym yn adolygu ein hymgysylltiadau ag Wylfa ac rydym yn effro i'r angen i 
gydbwyso cwblhau arolygiadau arfaethedig gyda rheolau COVID-19 Llywodraeth 
Cymru a'r ardal leol. Mae hyn yn cynnwys ymgymryd â rhai rhyngweithiadau drwy 
fideogynadledda, e-bost a ffôn (fel y bo'n briodol) er mwyn sicrhau'r presenoldeb 
corfforol gorau posibl ar y safle. 

Cynhaliodd ein harolygydd diogelwch safle enwebedig ddau gyfarfod yn y cyfnod 
adrodd hwn gyda chynrychiolwyr diogelwch yn Wylfa (un ohonynt yn cynnwys taith 
gerdded arfaethedig ar y cyd o ardaloedd islawr adeilad yr adweithydd), i gefnogi eu 
swyddogaeth o gynrychioli cyflogeion a derbyn gwybodaeth am faterion sy'n effeithio 
ar eu hiechyd, eu diogelwch a'u lles yn y gwaith. Ni chodwyd unrhyw bryderon, a 
nododd y cynrychiolwyr diogelwch berthynas waith gadarnhaol gyda thîm 
arweinyddiaeth y safle. 
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3. Materion Nad ydynt yn Rhai Arferol 

Mae'n ofynnol i drwyddedeion gael trefniadau i ymateb i faterion a digwyddiadau nad 
ydynt yn rhai arferol. Mae arolygwyr ONR yn barnu digonolrwydd ymateb y 
trwyddedai, gan gynnwys camau a gymerwyd i weithredu unrhyw welliannau 
angenrheidiol.  

Nid oedd unrhyw faterion diogelwch o'r fath na digwyddiadau o arwyddocâd diogelwch 
yn ystod y cyfnod. 
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4. Gweithgarwch Rheoleiddio 

Gall ONR gyhoeddi dogfennau ffurfiol i sicrhau cydymffurfedd â gofynion rheoliadol. O 
dan amodau trwydded safle niwclear, mae ONR yn cyhoeddi dogfennau rheoleiddio, 
sydd naill ai'n caniatáu gweithgaredd neu'n gofyn am gymryd rhyw fath o gamau; fel 
arfer, caiff y rhain eu henwi ar y cyd yn 'Offerynnau Trwydded' (LIs)ond gallant fod ar 
ffurfiau eraill. Yn ogystal, gall arolygwyr gymryd amrywiaeth o gamau gorfodi, gan 
gynnwys cyhoeddi Hysbysiad Gorfodi. 

Ni chyflwynwyd unrhyw LIs, Hysbysiadau Gorfodi na llythyrau Gorfodi yn ystod y 
cyfnod hwn. 

Mae adroddiadau sy'n manylu ar y penderfyniadau rheoleiddio uchod i'w gweld ar 
wefan ONR yn http://www.onr.org.uk/pars/. 

 

http://www.onr.org.uk/pars/
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5. Newyddion gan ONR 

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear, 
darllenwch a thanysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost rheolaidd 'ONR News' yn 
www.onr.org.uk/onrnews   

 

6. Cysylltiadau 

Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear 
Llys Redgrave 
Ffordd Merton 
Bootle 
Glannau mersi 
L20 7HS 
gwefan: www.onr.org.uk 
E-bost:   Contact@onr.gov.uk 

Cyhoeddir y ddogfen hon gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR). I gael rhagor o 
wybodaeth am ONR, neu i roi gwybod am anghysondebau neu anghywirdebau yn y 
cyhoeddiad hwn, ewch i http://www.onr.org.uk/feedback.htm.  

© Swyddfa Rheoleiddio Niwclear, 2022 
Os hoffech ailddefnyddio'r wybodaeth hon ewch i www.onr.org.uk/copyright.htmam 
fanylion.  
Cyhoeddwyd 01/22 

Ar gyfer dogfennau cyhoeddedig, y copi electronig ar wefan ONR yw'r fersiwn mwyaf 
cyfredol sydd ar gael i'r cyhoedd o hyd ac mae copïo neu argraffu yn gwneud y 
ddogfen hon heb reolaeth. 

 

http://www.onr.org.uk/onrnews
http://www.onr.org.uk/
mailto:Contact@onr.gov.uk
http://www.onr.org.uk/feedback.htm
http://www.onr.org.uk/copyright.htm

