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July 2016 1.0 First Issue
Note: this policy replaces the 
following policies:
HG-M-01-POL-01-225 Health and 
Safety
HG-M-01-POL-01-486 Environment

November 2016 2.0 Responsibilities section amended 
to reflect changes to activities and 
respective ownership (Post)  
HNP-S2-MSH-CRQ-00020 refers

- Amendment 

March 2017 3.0 Accountability assigned to Safety &  
Licensing Director 
Responsibilty section updated 
HNP-S2-MSH-CRQ-00046 refers

- Amendment

Polisi Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd 
YR UNIGOLYN ATEBOL AR GYFER Y POLISI HWN YW’R 
CYFARWYDDWR TRWYDDEDU A DIOGELWCH
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1 Mae Horizon yn cyfeirio at Horizon Nuclear Power Wylfa Limited. Gallai cwmnïau eraill sy’n rhan o Grŵp Horizon ddefnyddio System Reoli Horizon, ac mewn achos o’r fath.  
Mae’r polisi hwn yn berthnasol i staff sy’n gweithio i’r cwmnïau hynny ac ar eu rhan, yn ogystal â’r rheini sy’n gweithio i Horizon ac ar ei ran.

Rheswm dros y Polisi hwn
Ein nod yw adeiladu cwmni gwasanaethau niwclear newydd a blaenllaw yn y DU, gan fynd 
ati’n llwyddiannus i ddatblygu, i adeiladu ac i weithredu Adweithyddion Dŵr Berwedig Uwch y 
DU a’u datgomisiynu yn y pen draw. I gyflawni hyn yn llwyddiannus, mae diogelwch, iechyd a’r 
amgylchedd yn ganolog i bopeth a wnawn.  

Mae Gwerthoedd ein Cwmni yn adlewyrchu’n glir ein 
hymrwymiad i ddiogelwch, i iechyd ac i amgylchedd 
ein gweithwyr a’n rhanddeiliaid. Rydym yn cydnabod 
pwysigrwydd y newid yn yr hinsawdd i’r gymuned ehangach 
a rôl bwysig pŵer niwclear i helpu i fodloni cynlluniau’r 
llywodraeth ar gyfer ynni carbon isel cynaliadwy a sefydlog.

Wrth gydnabod yr heriau penodol sy’n gysylltiedig â’r 
dechnoleg niwclear a’r lefel ychwanegol o ofal a chyfrifoldeb 
sydd ei hangen gyda hyn, mae ein Datganiad Polisi 
Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd yn sail i ddulliau  
rheoli Horizon. 

Mae’n berthnasol i’r canlynol
Mae cynnwys y polisi hwn yn berthnasol i bob aelod o staff sy’n gweithio i Horizon ac ar ei ran.1

Datganiad Polisi
Mae gofyn bod pawb yn ein sefydliad yn ysgwyddo cyfrifoldeb personol dros yr amgylchedd 
a dros eu hiechyd a’u diogelwch nhw eu hunain ac unrhyw un arall y bydd eu gweithredoedd 
yn effeithio arnynt, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. Byddwn yn cefnogi hyn drwy ein 
harweiniad gweithredol, a’r nod cyffredinol fydd atal pob digwyddiad sy’n ymwneud â diogelwch, 
yr amgylchedd a salwch yn y gweithle. 

Byddwn yn:

•  Sicrhau y cydymffurfir â’r holl ofynion cyfreithiol a 
rheoleiddiol, a safonau eraill rydym wedi ymrwymo iddynt

•  Rhoi arferion gorau’r diwydiant ar waith, gan ddefnyddio 
profiad ymarferol, y technegau gorau sydd ar gael a 
dulliau arloesi i amddiffyn y cyhoedd, y gweithlu a’r 
amgylchedd lle bo hynny’n ymarferol o fewn rheswm

•  Darparu amgylchedd gwaith diogel ac iach drwy 
ymgysylltu â’n gweithwyr, ein rhanddeiliaid a’n cyflenwyr 
er mwyn rheoli risg i iechyd, i ddiogelwch ac i’r 
amgylchedd mewn modd cadarnhaol

•  Nodi’r gweithgareddau yn ein gwaith sy’n peri risg 
sylweddol o ran iechyd a diogelwch ac agweddau ar yr 
amgylchedd, a’u hintegreiddio yn ein penderfyniadau 
busnes strategol

•  Diogelu’r amgylchedd drwy wneud gweithgareddau, gan 
gynnwys atal llygredd, lleihau adnoddau a ddefnyddir, 
gweithredu’r hierarchaeth gwastraff, rheoli ein 
Dyletswydd Gofal ar gyfer gwastraff a chyfyngu ein 
heffaith ar yr amgylchedd

•  Pennu rolau a chyfrifoldebau clir i sicrhau bod ein pobl a’n 
busnes yn ddiogel

•  Rhoi digon o amser ac adnoddau i reolwyr ac arweinwyr 
er mwyn iddynt allu arwain drwy esiampl

•  Sicrhau bod pawb sy’n gweithio i Horizon neu ar ei ran yn 
gymwys ar sail eu sgiliau, eu gwybodaeth, eu hagwedd, 
eu hyfforddiant a’u profiad

•  Hyrwyddo unrhyw ymgynghori, cydweithredu a 
chyfathrebu agored yn fewnol ac yn allanol drwy 
ymgysylltu’n gadarnhaol â’n gweithwyr a’n rhanddeiliaid

•  Cynnal adolygiadau perfformiad rheolaidd ar iechyd, 
diogelwch a’r amgylchedd gan Dîm Arwain Horizon

•  Parhau i greu diwylliant cadarn, un wedi’i seilio ar 
egwyddorion o arweinyddiaeth effeithiol, perchnogaeth 
glir, ymgysylltiad llawn a goruchwyliaeth gymwys

•  Gwella ein perfformiad ym maes iechyd, diogelwch 
a’r amgylchedd drwy’r amser drwy bennu amcanion, 
targedau a dangosyddion i’r cwmni sy’n cael eu monitro 
drwy adolygiadau cyson o systemau ac o weithgareddau  
a dulliau rheoli

•  Bod yn gymydog da ac ymateb i unrhyw bryderon a gaiff 
eu codi
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Cyfrifoldebau
Yr unigolion yn y swyddi canlynol sy’n gyfrifol am gyflawni’r prif 
weithgarwch sy’n berthnasol i’r polisi hwn:

Gweithgarwch Swydd

System Rheoli Amgylcheddol, Iechyd a Diogelwch Pennaeth Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd a Pharodrwydd 
am Argyfwng

Polisi a Safonau Iechyd a Diogelwch Pennaeth Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd a Pharodrwydd 
am Argyfwng

Polisi a Safonau Amgylcheddol a Gwastraff (Confensiynol) Pennaeth Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd a Pharodrwydd 
am Argyfwng

Polisi a Safonau Diogelwch Niwclear Pennaeth Gorolwg Niwclear a Materion Rheoleiddiol

Polisi a Safonau Amgylcheddol a Gwastraff (RSR) Pennaeth Gorolwg Niwclear a Materion Rheoleiddiol

Rheoli Diogelwch Niwclear Pennaeth Awdurdod Dylunio

Rheoli Iechyd a Diogelwch Confensiynol Pennaeth Adeiladu

Rheoli’r Amgylchedd a Rheoli Gwastraff Pennaeth yr Amgylchedd a Rheoli Gwastraff

Rheoli'r Amgylchedd, Iechyd a Diogelwch Confensiynol ar 
gyfer Safle Oldbury

Pennaeth Eiddo


