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Cais am Drwydded Safle Niwclear

Mae’r gyfraith yn mynnu ei bod yn rhaid cael 
sawl caniatâd, gan gynnwys Trwydded Safle 
Niwclear, cyn bod modd i gwmni adeiladu a 
gweithredu gorsaf bŵer niwclear.  

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn cynnig 
adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd ar 
Ynys Môn, Gogledd Cymru.  

Byddai Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd yn 
cynhyrchu 2.7 gigawat o drydan, gan 
ddarparu digon o bŵer carbon isel sicr ar 
gyfer tua phum miliwn o gartrefi o ganol  
y 2020au am ddegawdau. 



Crynodeb o’r Cais am Drwydded Safle Niwclear

Mae’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn 
rheoleiddio diogelwch a diogelwch eiddo 
safleoedd trwyddedig niwclear ar draws y DU, 
gan gynnwys Gorsaf Bŵer Wylfa Magnox ar Ynys 
Môn sy’n cael ei datgomisiynu ar hyn o bryd.     

Mae Trwydded Safle Niwclear yn cael ei rhoi gan 
y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ar gyfer gosod a 
gweithredu gorsaf bŵer niwclear, ar ôl iddi gael cais a 
chynnal asesiad trwyadl o’r ymgeisydd.  Bydd yn rhoi 
Trwydded Safle Niwclear dim ond pan fydd yn fodlon 
bod yr ymgeisydd yn meddu ar y gallu a’r adnoddau i 
ysgwyddo’r cyfrifoldeb cyffredinol am weithgareddau a 
all effeithio ar ddiogelwch y safle.

Mae’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn rhoi amodau 
trwydded (mae 36 o amodau trwydded safonol ar hyn 
o bryd) ynghlwm wrth bob Trwydded Safle Niwclear. 

Mae’r rhain yn berthnasol i oes gyfan yr orsaf bŵer, 
o’r dylunio i’r adeiladu a’r comisiynu, i’r gweithredu a’r 
datgomisiynu yn y pen draw. Mae’r amodau yn mynnu 
bod deilydd y drwydded, a elwir hefyd yn Drwyddedai, 
yn cynhyrchu ac yn cynnal trefniadau addas, fel 
prosesau a gweithdrefnau, er mwyn sicrhau bod gwaith 
yn cael ei wneud yn ddiogel bob amser.

Mae’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear wedi cyhoeddi 
dogfen arweiniad sy’n esbonio ymhellach beth 
ydy Trwydded Safle Niwclear a sut mae’r Swyddfa 
Rheoleiddio Niwclear yn ei defnyddio i reoleiddio 
trwyddedigion. Mae hefyd wedi cyhoeddi Llawlyfr 
Amodau Trwydded sy’n rhoi rhagor o wybodaeth am y 
36 amod trwydded safonol cyfredol. Mae’r naill ddogfen 
a’r llall, ynghyd â gwybodaeth arall, ar gael ar wefan y 
Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn www.onr.org.uk.

Beth ydy Trwydded Safle Niwclear?

Cais Horizon

Mae Horizon wedi cyflwyno cais am Drwydded Safle Niwclear ar gyfer ei Orsaf Bŵer Wylfa Newydd arfaethedig. Bydd yr orsaf 
hon i’r gorllewin o Gemaes ac i’r de orllewin o Orsaf Bŵer Wylfa Magnox ar Ynys Môn. Mae’r lleoliad sy’n cael ei gynnig ar 
gyfer Wylfa Newydd yn cael ei ddangos isod.
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Pecyn Cais Trwydded Safle

Mae’r cais yn cynnwys cyfres gynhwysfawr o ddogfennau o’r enw Pecyn Cais Trwydded Safle. Mae’r pecyn hwn, sydd ar gael ar 
wefan Horizon, yn cynnwys yr 11 ddogfen ganlynol:

Cyn cyflwyno’r cais, roedd Horizon wedi cynnal cyfres drylwyr o archwiliadau ac adolygiadau i sicrhau bod yr wybodaeth yn 
y dogfennau yn gywir a’u bod yn rhoi’r wybodaeth angenrheidiol a nodwyd yn nogfennau arweiniad y Swyddfa Rheoleiddio 
Niwclear a deddfwriaeth berthnasol.

Llythyr Cais 
Llythyr ffurfiol at Brif Arolygydd Niwclear y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn gofyn am Drwydded Safle Niwclear.

Dogfen Trosolwg
Sy’n disgrifio diben y cais ac sy’n amlinellu cynnwys y Pecyn Cais Trwydded Safle.

Llawlyfr Cwmni 
Sy’n rhoi trosolwg o berchnogaeth y cwmni, ei strwythur mewnol a sut caiff y cwmni ei reoli.

Prosbectws Rheoli   
Sy’n egluro pam mae’r sefydliad Horizon yn addas i ddal Trwydded Safle Niwclear.

Adroddiad Gwaelodlin Niwclear  
Sy’n dangos bod lefelau staffio a chymwyseddau Horizon yn addas ar gyfer y tasgau sy’n cael eu gwneud.

Matrics Cydymffurfio 
Sy’n crynhoi sut mae Horizon yn cydymffurfio, neu sut bydd yn cydymffurfio, ag amodau’r drwydded.

Cynllun Datblygu Achos Diogelwch 
Sy’n cyflwyno cynllun lefel uchel ar gyfer datblygu’r achos diogelwch sydd ei angen ar gyfer yr orsaf bŵer wrth iddi symud 
ymlaen o’r cyfnod adeiladu i’r cyfnod gweithredu masnachol.

Map o’r Ffin 
Sy’n diffinio ffin y safle trwyddedig niwclear sef yr ardal o dir y bydd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn ei reoleiddio.

Cylch Gorchwyl Pwyllgor Diogelwch Niwclear 
Sy’n datgan amcanion a strwythur y pwyllgor annibynnol a fydd yn cynghori’r cwmni ar faterion sy’n ymwneud  
â diogelwch niwclear.

Geirfa 
Sy’n rhoi diffiniad o’r termau technegol sy’n cael eu defnyddio yn y Cais am Drwydded Safle.

Blaengynllun Gwaith Cryno 
Sy’n disgrifio sut y bydd Horizon yn datblygu ei allu a’i drefniadau rheoli drwy gydol oes yr orsaf bŵer.
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Crynodeb o’r Cais am Drwydded Safle Niwclear

Ceisiadau Eraill

Rhagor o wybodaeth

Mae’r Pecyn Cais am Drwydded Safle yn cynnwys Dogfen 
Trosolwg sy’n rhoi crynodeb o gais Horizon am Drwydded Safle 
Niwclear. Os hoffech chi ddarllen y ddogfen hon neu unrhyw rai 
o ddogfennau’r Cais am Drwydded Safle, maen nhw ar gael drwy 
wefan Horizon yn www.horizonnuclearpower.com/hafan.

I gael rhagor o wybodaeth am reoleiddio niwclear a 
cheisiadau am Drwydded Safle Niwclear, edrychwch ar 
wefan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn www.onr.org.uk.

www.horizonnuclearpower.com/hafan

Wrth i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear asesu’r cais am 
Drwydded Safle Niwclear, bydd Horizon yn parhau i symud 
ymlaen gyda’i geisiadau am ganiatadau eraill, gan gynnwys:

  trwyddedau amgylcheddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru, 
y rheoleiddiwr sy’n gyfrifol am sicrhau bod pobl a’r 
amgylchedd yn cael eu hamddiffyn; a

  gorchymyn cydsyniad datblygu, caniatâd cynllunio 
ar gyfer prosiectau seilwaith mawr o arwyddocâd 
cenedlaethol fel gorsafoedd pŵer niwclear newydd. 

Cyflwynodd Horizon ei gais am Drwydded Safle Niwclear 
i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn gynnar yn 2017 gyda 
tharged i ddyfarnu’r drwydded ddiwedd 2018.  

Dim ond ar ôl i arolygwyr y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear 
gwblhau eu hasesiad a phan fyddant yn fodlon bod Horizon 
yn diwallu gofynion trwyddedai, byddant yn cyflwyno 
argymhelliad i’r Prif Arolygydd Niwclear yn y Swyddfa 
Rheoleiddio Niwclear i ddyfarnu Trwydded Safle Niwclear.  

Ar ôl dyfarnu Trwydded Safle Niwclear, bydd y Swyddfa 
Rheoleiddio Niwclear yn rheoleiddio gallu Horizon i 
gynnal diogelwch y safle. Bydd y Swyddfa Rheoleiddio 
Niwclear yn treulio amser yn ymweld â’r safle, yn cynnal 
arolygiadau, yn adolygu dogfennau diogelwch, ac yn 
asesu cydymffurfiad Horizon ag amodau’r drwydded.

Ar rai adegau, bydd yn rhaid i Horizon wneud cais 
i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear i gael caniatadau 
ychwanegol o dan y Drwydded Safle Niwclear er mwyn 
caniatáu i rai mathau penodol o weithgareddau sy’n 
ymwneud â diogelwch fynd rhagddynt. 

Mae’r rhain yn cynnwys, er enghraifft, dechrau gwaith 
adeiladu sy’n ymwneud â diogelwch niwclear, a dod â 
thanwydd niwclear i’r safle am y tro cyntaf. Bydd Horizon 
ond yn cael bwrw ymlaen pan fydd yn gallu dangos bod 
modd gwneud y gweithgareddau hyn yn ddiogel.

Beth nesaf?

Bydd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn asesu cais 
Horizon yn ôl y themâu canlynol:

   gallu’r cwmni i reoli ei weithgareddau’n ddiogel;

  addasrwydd y safle arfaethedig a’i ffin i gynnal yr orsaf 
bŵer arfaethedig;

  perchnogaeth y safle i sicrhau bod gan y cwmni 
reolaeth gyffredinol o’r safle;

 cydymffurfiad ag amodau’r drwydded;

  ei gynlluniau ar gyfer cyflwyno dogfennau diogelwch 
allweddol o’r enw achosion diogelwch;

  cynlluniau ar gyfer datgomisiynu, gwastraff ymbelydrol 
ac argyfyngau; ac

  ei gynlluniau ar gyfer trefniadau diogelu niwclear, sy’n 
cael eu defnyddio i sicrhau bod y cwmni’n gallu cyfrif 
am ei holl ddeunydd niwclear ar y safle.

Mae disgwyliadau’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ar 
gyfer pob un o’r themâu a restrir uchod wedi’u nodi 
mewn dogfennau arweiniad manwl sydd ar gael ar eu 
gwefan yn www.onr.org.uk.

Asesu cais Horizon am Drwydded Safle Niwclear


