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1 Cyflwyniad 
1.1 Cyflwyniad Cyffredinol 

1. Mae’r ddogfen hon yn grynodeb o’r Cais am Drwydded Amgylcheddol er mwyn gwaredu 
gwastraff ymbelydrol (Trwydded Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol) o orsaf 
bŵer niwclear newydd (yr Orsaf Bŵer) a fydd yn cael ei hadeiladu yn Wylfa ar arfordir 
gogleddol Ynys Môn (Prosiect Wylfa Newydd).  Mae’r Cais wedi cael ei baratoi gan Horizon 
Nuclear Power Wylfa Ltd yn unol ag Atodlen 23 o Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 
(Cymru a Lloegr) 2016 (EPR16), o'r enw Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol, ac mae’n cael 
ei gyflwyno i Gyfoeth Naturiol Cymru. 

2. Ar ôl dyfarnu Trwydded Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol, bydd yn 
rheoleiddio gwaredu gwastraff ymbelydrol o’r Orsaf Bŵer.  Bydd y gwaredu hwn yn 
cynnwys gollwng ymbelydredd nwyol i’r atmosffer drwy nifer o allfeydd awdurdodedig, 
gollwng ymbelydredd dyfrllyd i’r môr drwy system allfa dŵr oeri’r Orsaf Bŵer, a gwaredu 
gwastraff ymbelydrol solet i gyfleusterau oddi ar y safle a fydd wedi cael eu trwyddedu’n 
briodol.  Bydd y Drwydded Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol hefyd yn 
caniatáu i Horizon dderbyn deunydd ymbelydrol ar safle’r Orsaf Bŵer ac felly bydd yn ei 
alluogi i gymryd rhan yn y cynlluniau Trefniadau Cenedlaethol ar gyfer Digwyddiadau sy’n 
ymwneud ag Ymbelydredd (NAIR) a RADSAFE. 

3. Mae’r Cais yn disgrifio Prosiect Wylfa Newydd, y dechnoleg adweithydd niwclear a fydd yn 
cael ei defnyddio a phrif offer a systemau’r Orsaf Bŵer.  Mae’n nodi ffynonellau’r 
ymbelydredd, a’r technegau a fydd yn cael eu mabwysiadu i drin a delio â gwastraff 
ymbelydrol nwyol, dyfrllyd a solet.  Mae’n dangos sut bydd dyluniad yr Orsaf Bŵer yn 
gwella’r diogelwch ar gyfer pobl a’r amgylchedd drwy ddefnyddio’r Technegau Gorau sydd 
ar Gael, ac yn lleihau gweithgarwch a chyfaint y sgil-gynhyrchion gwastraff ymbelydrol. 

4. Mae’r Cais hefyd yn cynnig terfynau ar gyfer gollwng gwastraff nwyol a dyfrllyd i'r 
amgylchedd, ac mae’n nodi sut bydd y gollyngiadau hyn yn cael eu monitro er mwyn 
sicrhau cydymffurfiad cyson ag amodau’r Drwydded Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau 
Ymbelydrol.  Mae’n rhoi asesiad o'r effaith bosibl ar iechyd pobl ac ar yr amgylchedd ar sail 
gollyngiadau ar y terfynau hyn, ac mae’n rhoi trosolwg o’r trefniadau a fydd yn cael eu 
defnyddio yn yr Orsaf Bŵer i reoli’r gweithgareddau sylweddau ymbelydrol.  Yn olaf, mae’n 
cyflwyno Blaengynllun Gwaith i fynd i’r afael â’r meysydd hynny lle mae dal angen gwneud 
rhagor o waith. 

1.2 Horizon (Yr Ymgeisydd) 

5. Mae’r Cais yn cael ei wneud gan Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd, y cwmni sy’n gyfrifol 
am ddatblygu ac wedyn am weithredu’r Orsaf Bŵer.  Mae Horizon Nuclear Power Wylfa 
Ltd yn rhan o grŵp Horizon o gwmnïau sy’n berchen i Hitachi Ltd.  Bydd yn datblygu 
Prosiect Wylfa Newydd drwy ddefnyddio technoleg sy’n cael ei phrynu gan Hitachi-GE 
Nuclear Energy Ltd (HGNE), menter ar y cyd rhwng Hitachi Ltd a General Electric 
Corporation. 
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1.3 Crynodeb o Brosiect Wylfa Newydd 

1.3.1 Lleoliad 

6. Mae Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd (a elwir wedi hyn yn “Horizon”) yn bwriadu adeiladu’r 
Orsaf Bŵer i’r gorllewin o bentref Cemaes ac i'r de o orsaf bŵer bresennol Magnox (yr 
Orsaf Bŵer Bresennol), fel sy’n cael ei ddangos yn Ffigurau 1.1 a 1.2.  Bydd gan yr Orsaf 
Bŵer ddau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU (ABWR) a bydd yn gallu cynhyrchu 2.7 
gigawat o drydan. 

7. Bydd y prif weithgareddau adeiladu yn dechrau ar ôl dyfarnu’r prif ganiatâd sydd ei angen 
i adeiladu’r Orsaf Bŵer.  Ar ôl i waith adeiladu’r adweithydd cyntaf gyrraedd pwynt 
datblygedig, bydd yn cael ei gomisiynu (disgwylir i hyn bara dwy flynedd) er mwyn sicrhau 
bod yr holl systemau a phrosesau’n gweithio’n unol â’r bwriad.  Bydd yr adweithydd cyntaf 
wedyn yn weithredol.  Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan yr ail adweithydd tua un deg chwech 
o fisoedd wedyn.  Mae disgwyl i bob adweithydd fod yn weithredol am 60 o flynyddoedd.  

Ffigur 1.1 Lleoliad Safle Wylfa Newydd 
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Ffigur 1.2 Ffin Arfaethedig yr Eiddo a Drwyddedir 

 
 

8. Ar ddiwedd y cyfnod gweithredu bydd yr Orsaf Bŵer yn cael ei datgomisiynu.  Bydd y 
gweithgareddau datgomisiynu’n wahanol i’r gweithgareddau gweithredu, bydd Horizon yn 
gwneud cais am amrywiad i’w Drwydded Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol.  
Bydd datgomisiynu’r Orsaf Bŵer yn golygu dymchwel a symud adeiladau a strwythurau o’r 
safle a rheoli’r holl danwydd sydd wedi cael ei ddefnyddio a’r gwastraff ymbelydrol.  Bydd 
y tanwydd sydd wedi cael ei ddefnyddio a'r gwastraff sydd â gweithgarwch uchel yn cael 
ei storio’n ddiogel ar y safle nes y bydd Cyfleuster Gwaredu Daearegol ar gael.  Ar ôl 
dymchwel yr adeiladau a symud y tanwydd a’r gwastraff, bydd safle Wylfa Newydd yn cael 
ei glirio a bydd y Drwydded Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol yn cael ei 
hildio.   

9. Mae’r ardal sydd wedi’i hamlinellu mewn gwyrdd yn Ffigur 1.2 yn dangos ffin y safle lle 
bydd y gweithgareddau sylweddau ymbelydrol sy’n cael eu disgrifio yn y Cais yn cael eu 
gwneud.  Mae’r rhan fwyaf o'r ffin sy’n cael ei chynnig yn rhedeg ar hyd yr un ffin a 
ddefnyddiwyd ar gyfer y cais a gyflwynwyd am Drwydded Safle Niwclear.  Yr eithriad i hyn 
ydy'r ardal i’r gogledd o'r safle sy’n cynnwys pibellau’r strwythur gollwng dŵr oeri a’r pwynt 
gollwng i’r môr.  Mae'r ffin yn rhedeg 5m y naill ochr a’r llall i’r tu allan i’r pibellau gollwng 
ac ar hyd y marc dŵr uchel cymedrig. 
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1.3.2 Trosolwg o’r Orsaf Bŵer 

10. Mae’r prif offer a strwythurau a fydd yn rhan o safle’r Orsaf Bŵer yn cael eu dangos yn 
Ffigur 1.3 ac yn cael eu rhestru yn Nhabl 1.1.  Nodir bod y cynllun sy’n cael ei ddangos yn 
Ffigur 1.3 at ddibenion dangosol yn unig ac mae’n bosibl y bydd yn newid. 

Ffigur 1.3 Safle Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd 

 
 

Tabl 1.1 Y Prif Adeiladau a Strwythurau ar Safle’r Orsaf Bŵer 

Adeilad/Strwythur Rhif Adeilad/Strwythur Rhif 

Adeilad Adweithydd 1 Adeilad Tyrbin 2 

Adeilad Rheoli 3 Cyfleuster Storio Gwastraff Lefel Canolradd 
a Chyfleuster Tanwydd sydd wedi cael ei 
Ddefnyddio  

4 

Adeilad Cyfnewidydd Gwres 5 Adeilad Gwasanaeth 6 

Adeilad Gwastraff Ymbelydrol 7 Cyfleuster Rheoli Gwastraff Gweithgarwch Is 8 

Strwythur Sugno’r Dŵr Oeri 9 Pwll Selio Dŵr Oeri 10 

Strwythur Gollwng Dŵr Oeri 11 Adeilad Awyrell Hidlo 12 

 

1.4 Lleoliad y Safle 

11. Ardal Datblygu Wylfa Newydd sy’n cael ei dangos yn Ffigur 1.2 ydy'r ardal o dir a fydd yn 
cynnwys safle’r Orsaf Bŵer a’r ardaloedd cyfagos hynny a fydd yn cael eu defnyddio ar 
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gyfer ei hadeiladu a’i gweithredu.  Y patrymau nodweddiadol o ran anheddau o amgylch 
Ardal Datblygu Wylfa Newydd ydy clystyrau bach o dai preswyl a ffermydd diarffordd.  Mae 
aneddiadau mwy yn cynnwys pentrefi Cemaes yn union i’r dwyrain a Thregele i’r de 
ddwyrain. 

12. Mae’r tir sydd yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd ac o’i hamgylch yn dir amaethyddol gan 
fwyaf, sy’n cael ei bori gan ddefaid neu wartheg, mae’n cael ei amgylchynu gan wrychoedd 
ac yn cael ei groesi gan rwydwaith o ffyrdd, lonydd gwledig, cyrsiau dŵr a seilwaith trydan 
uwchben.  Mae'r morlin lleol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer amrywiol weithgareddau 
hamdden gan gynnwys cerdded, mynd â chŵn am dro, gwylio adar, picnics, chwaraeon 
dŵr a gweithgareddau traeth eraill.  Mae nifer o hawliau tramwy cyhoeddus, gan gynnwys 
Llwybr Arfordir Cymru a’r Trywydd Copr (llwybr beicio cenedlaethol) yn croesi Ardal 
Datblygu Wylfa Newydd.  Fodd bynnag, yn y pen draw bydd angen dargyfeirio’r rhain er 
mwyn sicrhau diogelwch. 

13. Mae nifer o safleoedd cyfagos sy’n ddynodiadau cadwraeth ecolegol (rhai statudol ac 
anstatudol) o bwys rhyngwladol, cenedlaethol a lleol. Y rhai mwyaf nodedig o’r rhain ydy 
safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig Tre’r Gof sydd yn Ardal Datblygu Wylfa Newydd a 
safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig Cae Gwyn sydd wrth ei hymyl.  Ar ben hynny, mae 
Bae Cemlyn i’r gorllewin yn rhan o Ardal Gwarchodaeth Arbennig Môr-wenoliaid Ynys Môn 
ac Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Cemlyn. 

1.5 Pa Geisiadau Eraill mae Horizon yn eu Gwneud? 

14. Mae hwn yn un o nifer o geisiadau mae Horizon yn eu gwneud mewn perthynas ag 
adeiladu a gweithredu’r Orsaf Bŵer.  Er mwyn gallu dechrau adeiladu mae’n rhaid gwneud 
nifer o geisiadau cynllunio a rheoleiddio, gan gynnwys y cais am Orchymyn Cydsyniad 
Datblygu (DCO). 

15. Yn ogystal â’r Drwydded Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol, bydd yr Orsaf 
Bŵer yn cael ei gweithredu o dan Drwydded Safle Niwclear.  Cyflwynodd Horizon gais am 
Drwydded Safle Niwclear ym mis Mawrth 2017.  Bydd cyflwyniad yn cael ei wneud hefyd 
i’r Comisiwn Ewropeaidd (y Comisiwn) o dan Erthygl 37 o’r Cytuniad Euratom.  Bydd y 
Comisiwn yn defnyddio’r cais Erthygl 37 i benderfynu a fydd yr ymbelydredd a fydd yn cael 
ei ryddhau o’r Orsaf Bŵer yn effeithio ar Aelod Wladwriaethau eraill yr Undeb Ewropeaidd.  
Fel rheol mae’n rhaid i’r Comisiwn gyflwyno barn ffafriol cyn bod modd dyfarnu Trwydded 
Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol. 

1.6 Asesiad Dyluniad Generig 

16. Asesiad Dyluniad Generig ydy’r broses pan fydd rheoleiddwyr niwclear y DU – y Swyddfa 
Rheoleiddio Niwclear ac Asiantaeth yr Amgylchedd – yn asesu am y tro cyntaf ddiogelwch, 
diogelwch eiddo a goblygiadau amgylcheddol dyluniadau’r adweithydd niwclear newydd, 
heb gyfeirio at faterion sy’n ymwneud â safleoedd penodol.  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru 
yn aelod o Fwrdd Rhaglen Asesiad Dyluniad Generig Asiantaeth yr Amgylchedd. 

17. Ar hyn o bryd mae’r UK ABWR yn mynd drwy Asesiad Dyluniad Generig – mae’r asesiad 
yn edrych ar un uned UK ABWR – a HGNE ydy'r Parti sy’n gwneud Cais.  Y prif geisiadau 
ydy'r Adroddiad Diogelwch Cyn Adeiladu Generig (PCSR), y cais am Drwydded 
Amgylcheddol Generig (GEP) a’r Trefniadau Diogelwch Cysyniadol (CSA).  Mae crynodeb 
o'r cyflwyniadau hyn isod:   
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• Mae’r Adroddiad Diogelwch Cyn Adeiladu Generig yn dangos bod y dyluniad yn 
diwallu gofynion diogelwch y DU a bod y risgiau sy’n gysylltiedig â’r dyluniad Mor 
Isel ag sy’n Ymarferol Resymol;  

• Mae’r Cais am Drwydded Amgylcheddol Generig yn disgrifio sut mae’r dyluniad yn 
diwallu gofynion amgylcheddol y DU ac mae’n rhoi manylion ynghylch sut mae'r 
Technegau Gorau sydd ar Gael wedi cael eu defnyddio drwy ddyluniad yr UK ABWR; 
ac, 

• Mae’r Trefniadau Diogelwch Cysyniadol yn disgrifio sut mae’r dyluniad yn diwallu 
gofynion y DU o ran diogelwch eiddo.   

18. Ar ddiwedd y broses asesu bydd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ac Asiantaeth yr 
Amgylchedd yn cyhoeddi adroddiadau ar eu canfyddiadau’n datgan a ydynt yn ystyried 
bod dyluniad yr adweithydd yn dderbyniol.  Ar ôl cwblhau asesiadau’r Asesiad Dyluniad 
Generig yn llwyddiannus, bydd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear yn cyhoeddi Cadarnhad 
Derbyn Dyluniad ar gyfer yr UK ABWR a bydd Asiantaeth yr Amgylchedd yn cyhoeddi 
Datganiad o Dderbynioldeb Dyluniad ar gyfer yr UK ABWR.  Bydd y dogfennau hyn yn 
ddilys am 10 mlynedd o ddyddiad eu cyhoeddi. 

19. Wrth benderfynu ar geisiadau am drwyddedau amgylcheddol ar gyfer safleoedd penodol, 
bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried yn llawn y gwaith sydd wedi cael ei wneud yn 
ystod yr Asesiad Dyluniad Generig er mwyn gallu canolbwyntio ymdrechion ar faterion sy’n 
ymwneud yn benodol â’r gweithredwr ac â'r safle.  Mae hyn yn cynnwys sut mae’r 
gweithredwr wedi rhoi sylw i faterion perthnasol sy’n deillio o’r Asesiad Dyluniad Generig. 

2 Technoleg yr Adweithydd 
2.1 Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU 

20. Cyfeirnod dylunio’r UK ABWR ydy dyluniad safonol yr ABWR cyntaf (Kashiwazaki-Kariwa 
Unedau 6 a 7, a ddechreuodd weithredu’n fasnachol yn 1996 ac yn 1997 y naill a’r llall) 
gan ymgorffori gwelliannau ac optimeiddio pellach o’r offer ABWR dilynol a’r newidiadau a 
wnaed yn ystod yr Asesiad Dyluniad Generig.  

21. Mae’r UK ABWR wedi cael ei ddylunio gyda’r nod o symleiddio dyluniad a gweithrediad yr 
offer wrth gymharu â'r dechnoleg BWR wreiddiol, gan wella diogelwch a dibynadwyedd 
Strwythurau, Systemau a Chydrannau, a lleihau faint o ddeunyddiau sy’n cael eu trin yn y 
pen draw fel gwastraff.  Dyma rai o brif welliannau a gwahaniaethau UK ABWR wrth 
gymharu â’r BWRs blaenorol: 

• Diogelwch a dibynadwyedd gwell; 
• Ffactor capasiti gwell; 
• Gostyngiad yn y dos o ymbelydredd y bydd gweithwyr yn agored iddo; a, 
• Dulliau gweithredu a chynnal a chadw gwell. 

Mae gwelliannau fel y rhain yn gwella perfformiad amgylcheddol yr adweithydd oherwydd 
bod gweithrediadau hyd yn oed yn fwy disgwyliadwy, syml a diogel. 
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2.1.1 Cyfeirnod Dylunio ar gyfer Wylfa Newydd 

22. Mae'r cyfeirnod dylunio ar gyfer yr Orsaf Bŵer yn seiliedig i raddau helaeth ar ddogfennau 
Cais am Drwydded Amgylcheddol Generig yr Asesiad Dyluniad Generig a gyflwynwyd i 
Gyfoeth Naturiol Cymru ac i Asiantaeth yr Amgylchedd ar yr 8fed o Orffennaf 2016.  Dyma 
brif agweddau’r Orsaf Bŵer sy’n wahanol i’r dyluniad UK ABWR a aseswyd fel rhan o'r 
Asesiad Dyluniad Generig: 

• Mae’r Orsaf Bŵer yn cynnwys dau adweithydd ond dim ond dyluniad un adweithydd 
a gafodd ei asesu yn yr Asesiad Dyluniad Generig; 

• Nid oes gan yr Orsaf Bŵer olchdy a system draenio gysylltiedig; 
• Mae gan yr Orsaf Bŵer Adeilad Gwastraff Ymbelydrol a fydd yn cael ei rannu rhwng 

y ddau adweithydd yn hytrach nag un Adeilad Gwastraff Ymbelydrol ar gyfer pob UK 
ABWR; 

• Mae gan yr Orsaf Bŵer Adeilad Gwasanaeth a fydd yn cael ei rannu rhwng y ddau 
adweithydd yn hytrach nag un Adeilad Gwasanaeth ar gyfer pob UK ABWR; 

• Sefydlwyd y bydd uchder brig pob simnai ar bob Adeilad Adweithydd yn 75 m (uwch 
lefel y tir), ond yn yr Asesiad Dyluniad Generig roedd yr uchder yn 57m; a, 

• Sefydlwyd lleoliadau’r strwythurau sugno a gollwng dŵr oeri. 

2.2 Sut mae UK ABWR yn gweithio 

23. Yn yr UK ABWR mae’r gwres sy’n cael ei gynhyrchu yng nghraidd yr adweithydd drwy'r 
broses ymhollti niwclear thermol yn cael ei dynnu oddi yno gan ddŵr sy’n berwi yng 
nghynhwysydd gwasgedd yr adweithydd, gan droi yn stêm gwasgedd uchel (mae'r dŵr oeri 
hefyd yn gweithio fel cymedrolydd niwtronau, sy’n golygu bod modd cynnal yr adwaith 
niwclear). Mae’r stêm yn pasio drwy wahanwyr a sychwyr uwchben craidd yr adweithydd 
lle bydd defnynnau dŵr yn cael eu tynnu oddi yno. Caiff wedyn ei fwydo’n uniongyrchol i’r 
tyrbin stêm sy’n troi’r generadur ac yn cynhyrchu trydan.  

24. Mae’r stêm sydd wedi cael ei ddefnyddio (gwasgedd isel erbyn hyn) ac sy’n gadael y tyrbin 
yn llifo i gyddwysyddion sydd o dan y tyrbinau gwasgedd isel lle caiff ei oeri a’i droi’n ôl yn 
ddŵr. Caiff wedyn ei wresogi a’i bwmpio yn ôl i’r adweithydd fel dŵr bwydo i ailadrodd y 
cylch.  O bryd i’w gilydd caiff tanwydd ymbelydrol sydd wedi cael ei ddefnyddio ei dynnu 
o’r adweithydd a’i storio yn y Pwll Tanwydd wedi’i Ddefnyddio cyn ei storio’n sych mewn 
casgenni cyn iddo gael ei waredu i’r Cyfleuster Gwaredu Daearegol cenedlaethol. 
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Ffigur 2.1 Sgematig UK ABWR 

 

2.3 Gwastraff Ymbelydrol – Ffynonellau a Thrin 

25. Mae’r UK ABWR wedi cael ei ddylunio i leihau faint o wastraff sy’n cael ei gynhyrchu i’r 
graddau mae’n rhesymol cyflawni hynny (caiff mesurau lleihau eu trafod isod).  Fodd 
bynnag, mae’n anochel y bydd rhywfaint o wastraff yn cael ei gynhyrchu, yn bennaf 
oherwydd: 

• Ymholltiad y tanwydd; 
• Actifiant amhureddau a deunyddiau sy’n digwydd yn naturiol yn nŵr yr adweithydd; 
• Actifiant cynnyrch cyrydiad yng nghylchedwaith yr adweithydd; ac, 
• Actifiant cynhwysydd gwasgedd yr adweithydd a’r tu mewn i’r adweithydd. 

Pan fydd unrhyw ymbelydredd yn bresennol yn nŵr yr adweithydd, caiff ei gludo drwy 
amgylchedd caeedig systemau'r adweithydd. 

26. Bydd yr Orsaf Bŵer yn cael Systemau Trin/Rheoli Gwastraff Ymbelydrol Nwyol, Hylifol a 
Solet er mwyn trin a symud sgil-gynhyrchion gwastraff er mwyn lleihau ymbelydredd y 
gwastraff a fydd wedyn yn cael ei ryddhau i'r amgylchedd, a lleihau faint o wastraff 
ymbelydrol solet a gynhyrchir. 

2.3.1 Systemau Rheoli Gwastraff Ymbelydrol Nwyol 

27. Bydd pob adweithydd yn cael y systemau Rheoli Gwastraff Ymbelydrol Nwyol a restrir yn 
Nhabl 2.1. 
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Tabl 2.1 System Rheoli Gwastraff Ymbelydrol Nwyol 

System Pwrpas Techneg Trin 

System Gwresogi, Awyru ac 
Aerdymheru (HVAC) 

Cynnal gwasgedd negyddol yn 
adeiladau’r Orsaf Bŵer, a thrwy hynny 
atal gollwng unrhyw sylweddau 
ymbelydrol mewn ffordd heb ei rheoli 
drwy ddrysau, ffenestri a bylchau yng 
ngwneuthuriad yr adeilad. 

Bydd yr aer sy’n cael ei drin gan y 
System Gwresogi, Awyru ac 
Aerdymheru yn cael ei hidlo er 
mwyn cael gwared ag unrhyw 
ronynnau ymbelydrol sy’n 
bresennol cyn ei ollwng i’r 
atmosffer.  Bydd yr hidlydd Aer 
Gronynnau Tra Effeithlon yn 
gwneud y gwaith hidlo. 

System All-nwy Casglu aer a nwyon nad ydynt yn 
cyddwyso o’r cyddwysydd stêm, a: i) 
cael gwared ag unrhyw nwyon 
fflamadwy sy’n bresennol, ii) gohirio 
rhyddhau nwyon i’r atmosffer, drwy’r 
brif simnai, er mwyn caniatáu i 
isotopau ymbelydrol byrhoedlog 
ddadfeilio, a iii) hidlo unrhyw 
ronynnau sy’n bresennol allan. 

Bydd yr hydrogen a’r ocsigen sy’n 
bresennol yn yr all-nwy yn cael eu 
hail-gyfuno drwy adwaith catalytig 
(er mwyn cynhyrchu dŵr). 
Gwelyau siarcol fydd yn gohirio’r 
all-nwy. 

Disbyddwr Stêm Llawes Echdynnu stêm gweddilliol o seliau 
llewys y tyrbin, hy stêm nad yw’n cael 
ei gyddwyso a’i ailddefnyddio yn yr 
orsaf.  Mae’r stêm yn cynnwys tritiwm 
ac ïodin. 

Bydd y stêm yn cael ei gymysgu â 
gollyngiadau o'r system all-nwy a’r 
systemau gwresogi, awyru ac 
aerdymheru ac yn cael ei ryddhau 
i’r amgylchedd.  Cyn gollwng bydd 
hidlydd Aer Gronynnau Tra 
Effeithlon ar y System Llawes 
Tyrbin yn tynnu gronynnau. 

 

28. Mae simnai gwagio (prif simnai) ar ben bob Adeilad Adweithydd.  Mae prif simnai Adeilad 
Adweithydd Uned 1 yn bwynt gollwng ar gyfer system all-nwy a system gwresogi, awyru 
ac aerdymheru’r uned, a system gwresogi, awyru ac aerdymheru Adeilad Gwastraff yr 
Adweithydd.  Mae prif simnai Adeilad Adweithydd Uned 2 yn bwynt gollwng ar gyfer System 
all-nwy a system gwresogi, awyru ac aerdymheru’r ail uned yn unig (hy mae’r awyru o 
Adeilad Gwastraff yr Adweithydd yn mynd drwy brif simnai Uned 1 yn unig). 

2.3.2 Systemau Trin Elifion Ymbelydrol Hylifol 

29. Bydd yr Orsaf Bŵer yn cael y systemau Trin Elifion Ymbelydrol Hylifol a restrir yn Nhabl 
2.2.  Mae’r systemau hyn yn cael eu dylunio i drin y gwahanol lifoedd o ddŵr gwastraff 
ymbelydrol a dŵr gwastraff a allai fod yn ymbelydrol a fydd yn cael eu cynhyrchu yn ystod 
gweithrediad yr Orsaf Bŵer.  Fel rheol bydd y dŵr sy’n cael ei drin yn cael ei ailddefnyddio 
yn yr Orsaf Bŵer.  Ar yr adegau hynny pan na fydd hi’n bosibl ei ailddefnyddio, oherwydd 
cydbwysedd dŵr anffafriol (hy ar ôl cyrraedd caspasiti’r Tanc Storio Cyddwysiad), bydd yr 
elifion sydd wedi cael eu trin yn cael eu cymysgu â dŵr oeri’r Orsaf Bŵer sydd i’w 
ddychwelyd, a chaiff y dŵr hwnnw ei ryddhau i’r môr drwy’r strwythur gollwng dŵr oeri. 
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Tabl 2.2 Systemau Trin Elifion Ymbelydrol Hylifol 

System Pwrpas Techneg Trin 

System Glanhau Dŵr yr 
Adweithydd 
Un fesul adweithydd, dau gyda’i 
gilydd 

Cynnal ansawdd dŵr yr adweithydd 
o fewn ystod a bennir ymlaen llaw 
er mwyn atal neu, pan nad ydy 
hynny’n bosibl, lleihau cyrydiad 
cyfarpar a phibellau ym mhrif 
system yr adweithydd, adlyniad 
amhureddau at wyneb y tanwydd 
(sy’n lleihau effeithlonrwydd 
trosglwyddo gwres), a halogiad 
ymbelydrol prif system yr 
adweithydd a chyfarpar cysylltiedig. 

Hidlo, dadfwyno ac ailgylchu 

System Oeri a Glanhau’r Pwll 
Tanwydd 
Un fesul adweithydd, dau gyda’i 
gilydd 

Cael gwared â’r gwres dadfeiliad o'r 
tanwydd sydd wedi cael ei 
ddefnyddio yn y Pwll Tanwydd 
wedi’i Ddefnyddio, a chael gwared 
ag amhureddau o ddŵr y pwll 
tanwydd. 

Hidlo, dadfwyno ac ailgylchu 
Cyfnewidfeydd gwres ar gyfer 
cael gwared â’r gwres 
dadfeiliad. 

System Glanhau Pwll Atal 
Un fesul adweithydd, dau gyda’i 
gilydd 

Darparu triniaeth dŵr puro’n gyson 
ar gyfer y Pwll Atal. 

Hidlo, dadfwyno ac ailgylchu 

System Glanhau Cyddwysiad Dŵr 
Un fesul adweithydd, dau gyda’i 
gilydd 

Trin dŵr wedi’i gyddwyso sydd wedi 
pasio drwy’r tyrbinau a’r systemau 
tyrbinau ategol ar ffurf stêm. 

Hidlo, dadfwyno ac ailgylchu 

System Gwastraff Amhureddau 
Cemegol Isel 
Un system a rennir 

Trin cyfaint cymharol uchel o ddŵr 
gwastraff sydd wedi’i halogi ag 
ymbelydredd neu a allai fod wedi’i 
halogi ag ymbelydredd sy’n 
cynnwys lefelau isel o amhureddau 
anhydawdd a hydawdd. 

Hidlo, dadfwyno ac ailgylchu 
Caiff ei lwybro i’r System 
Gwastraff Amhureddau 
Cemegol Uchel os oes angen ei 
drin ymhellach. 

System Gwastraff Amhureddau 
Cemegol Uchel 
Un system a rennir 

Trin y cyfaint llai o ddŵr gwastraff 
sydd wedi’i halogi ag ymbelydredd 
neu a allai fod wedi’i halogi ag 
ymbelydredd sy’n cynnwys lefelau 
uwch o amhureddau anhydawdd a 
hydawdd. 

Anweddu, dadfwyno ac ailgylchu 
Pan nad yw’n bosibl ailgylchu 
bydd yr elifion a fydd wedi cael 
eu trin yn cael eu gollwng i’r môr 
drwy’r strwythur gollwng dŵr 
oeri. 

System Draeniau Ardal Reoledig 
Un system a rennir 

Trin draeniau’r system aerdymheru 
leol yn Adeilad yr Adweithydd ac 
Adeilad y Tyrbin a draeniau a allai 
fod yn halogedig systemau cyfarpar 
amrywiol yn ardaloedd rheoledig 
Adeilad yr Adweithydd ac Adeilad y 
Tyrbin. 

Caiff ei lwybro i’r System 
Gwastraff Amhureddau 
Cemegol Uchel os yw’n 
halogedig. 
Caiff elifion nad ydynt wedi’u 
halogi eu gollwng i’r môr heb eu 
trin ymhellach. 

 

2.3.3 Systemau Rheoli Gwastraff Ymbelydrol Solet 

30. Bydd yr Orsaf Bŵer yn cael nifer o gyfleusterau a systemau i dderbyn, trefnu a phrosesu’r 
holl lifoedd Gwastraff Lefel Isel, Gwastraff Lefel Canolradd a Gwastraff Lefel Uchel gwlyb-
solet a fydd yn deillio o’i gweithredu.  Mae’r rhain yn cael eu rhestru yn Nhabl 2.3. 
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Tabl 2.3 System Rheoli Gwastraff Ymbelydrol Solet 

System Pwrpas Disgrifiad 

Cyfleuster Rheoli Gwastraff 
Gweithgarwch Is 

Derbyn a phrosesu’r Gwastraff Lefel 
Isel sych canlynol a gynhyrchir yn yr 
Orsaf Bŵer: Heterogenaidd 
(Gwastraff Lefel Isel/Gwastraff Lefel 
Isel Iawn), hidlyddion Gwresogi, 
Awyru ac Aerdymheru (Gwastraff 
Lefel Isel), a chyfryngau hidlo 
(Gwastraff Lefel Isel). 

Mae’r Cyfleuster Rheoli Gwastraff 
Gweithgarwch Is yn un cyfleuster 
sy’n gwasanaethu’r ddwy uned 
cynhyrchu. 

System Prosesu Gwastraff Lefel 
Isel Gwlyb-solet 

Prosesu’r Gwastraff Lefel Isel 
gwlyb-solet canlynol a ddaw o’r 
tanciau storio yn Adeilad Gwastraff 
yr Adweithydd: Resin gleiniau 
(Gwastraff Lefel Isel), a slwtsh 
crynodedig (Gwastraff Lefel Isel). 

Mae’r System Prosesu Gwastraff 
Lefel Isel Glwyb-solet yn Adeilad 
Gwastraff yr Adweithydd a bydd yn 
gwasanaethu’r ddwy uned 
cynhyrchu. 

System Prosesu Gwastraff Lefel 
Canolradd Gwlyb-solet 

Prosesu’r Gwastraff Lefel Canolradd 
gwlyb-solet canlynol a ddaw o’r 
tanciau storio yn Adeilad Gwastraff 
yr Adweithydd: Slwtsh (sothach) 
(Gwastraff Lefel Canolradd) a resin 
powdwr (Gwastraff Lefel 
Canolradd). 

Bydd y System Prosesu Gwastraff 
Lefel Canolradd Gwlyb-solet yn 
Adeilad Gwastraff yr Adweithydd a 
bydd yn gwasanaethu’r ddwy uned 
cynhyrchu. 

Cyfleuster Storio Gwastraff Lefel 
Canolradd 

Storio pecynnau Gwastraff Lefel 
Canolradd a ddaw o’r System 
Prosesu Gwastraff Lefel Canolradd 
Gwlyb-solet cyn eu gwaredu i 
Gyfleuster Gwaredu Daearegol. 

Mae’r Cyfleuster Storio Gwastraff 
Lefel Canolradd yn un cyfleuster 
sy’n gwasanaethu’r Orsaf Bŵer. 

Cyfleuster Storio Tanwydd wedi'i 
Ddefnyddio 

Storio tanwydd sydd wedi’i 
ddefnyddio a chasgenni Gwastraff 
Lefel Uchel a ddaw o Adeilad yr 
Adweithydd cyn eu gwaredu i 
Gyfleuster Gwaredu Daearegol. 

Mae’r Cyfleuster Storio Tanwydd 
wedi'i Ddefnyddio yn un cyfleuster 
sy’n gwasanaethu’r Orsaf Bŵer; 

 

3 Optimeiddio’r UK ABWR 
31. Mae proses drwyadl a systematig wedi cael ei dilyn i sicrhau y bydd y Technegau Gorau 

sydd ar Gael yn cael eu defnyddio yn nyluniad ac yng ngweithrediad yr UK ABWR er mwyn 
lleihau gweithgarwch a chyfaint y gwastraff ymbelydrol a gynhyrchir, a sicrhau bod yr 
effeithiau radiolegol ar aelodau o’r cyhoedd ac ar yr amgylchedd o ganlyniad i’w waredu 
yn cael eu cadw mor isel ag i’r graddau mae’n rhesymol cyflawni hynny.  Mae’r broses hon 
yn seiliedig ar ddull gweithredu honiad-dadl-tystiolaeth: mae honiadau bod y Technegau 
Gorau sydd ar Gael wedi cael eu defnyddio at ddibenion penodol yn seiliedig ar gyfres o 
ddadleuon sydd eu hunain yn cael eu cefnogi gan dystiolaeth.  Mae’r dull gweithredu hwn 
yn debyg i hwnnw a fabwysiadwyd ar gyfer achosion diogelwch niwclear. 

32. Isod rhoddir blas o'r honiadau a’r dadleuon a gyflwynwyd ar gyfer yr UK ABWR.  Mae 
rhagor o fanylion a dadleuon yn cael eu cyflwyno yn Adran 4 y Cais ynghyd â’r holl 
dystiolaeth gyfatebol. 
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33. Honiad 1: Dileu neu leihau cynhyrchu gwastraff ymbelydrol drwy amrywiaeth o 
fesurau gan gynnwys: 

• Dylunio, gweithgynhyrchu a rheoli tanwydd.  Bydd hyn yn cael ei anelu at leihau pa 
mor aml bydd cynulliadau tanwydd yn methu, lleihau presenoldeb wraniwm ar wyneb 
yr elfennau tanwydd a lleihau’r difrod i’r elfennau tanwydd wrth iddynt gael eu trin a’u 
gweithredu. 

• Rheoli adweithedd.  Bydd defnyddio’r dull rheoli ailddosbarthu (cydbwysedd dŵr 
stêm), pelenni gadolinia a ffyn rheoli yn dileu’r angen i reoli adweithedd drwy 
asiantau cemegol sydd eu hunain yn gallu cael eu hactifadu. 

• Defnyddio tanwydd yn effeithlon, sy’n lleihau faint o danwydd wedi’i ddefnyddio a 
fydd yn cael ei gynhyrchu fesul uned o drydan a gynhyrchir. 

34. Honiad 2: Lleihau’r ymbelydredd yn y gwastraff ymbelydrol a fydd yn cael ei waredu 
i’r amgylchedd drwy: 

• System All-nwy.  Bydd y system hon yn lleihau’r ymbelydredd yn y cam nwyol cyn 
gollwng i’r amgylchedd.  Bydd arsugnwyr siarcol yn cael eu defnyddio er mwyn 
lleihau radioniwclidau byrhoedlog. 

• System Gwresogi, Awyru ac Aerdymheru.  Bydd y system yn rhwystro gollwng 
unrhyw sylweddau ymbelydrol mewn ffordd heb ei rheoli drwy ddrysau, ffenestri ac 
ati. Bydd yr is-systemau Gwresogi, Awyru ac Aerdymheru a fydd yn gwasanaethu 
ardaloedd o'r offer lle bydd sylweddau ymbelydrol yn bresennol yn cynnwys 
hidlyddion i dynnu gronynnau cyn gollwng i’r amgylchedd. 

• Ffurfweddu Systemau Trin Elifion Ymbelydrol Hylifol.  Bydd gwastraff hylif sydd â 
nodweddion gweddol debyg yn cael eu casglu mewn systemau penodol gan sicrhau 
eu bod wedyn yn cael eu trin yn effeithiol.  Bydd y dulliau trin yn cynnwys hidlo, 
dadfwyno ac anweddu.  Pan fo’n bosibl, bydd elifion a fydd wedi cael eu trin yn cael 
eu hailddefnyddio yng nghylched yr adweithydd. 

35. Honiad 3: Lleihau faint o wastraff ymbelydrol a fydd yn cael ei waredu i eiddo arall 
drwy: 

• Dyluniad yr UK ABWR.  Mae hyn wedi esblygu i leihau faint o wastraff ymbelydrol 
solet fydd yn cael ei gynhyrchu yn ystod ei oes ac i sicrhau bod y gwastraff nad oes 
modd osgoi ei greu yn gydnaws â thechnegau rheoli gwastraff sydd fel rheol yn cael 
eu defnyddio yn y DU. 

• Defnyddio prosesau lleihau cyfaint ar gyfer gwastraff solet.  Yn y rhan fwyaf o 
achosion bydd gwastraff yn cael ei waredu yn y cynhwysydd y bydd yn cael ei gludo 
ynddo.  Bydd defnyddio lle’n effeithlon yn lleihau maint y cyfleusterau storio ac yn 
lleihau’r galw ar gapasiti gwaredu mewn safleoedd gwaredu sydd wedi’u trwyddedu. 

• Nodweddu gwastraff er mwyn lleihau faint o wastraff fydd yn cael ei anfon i’w waredu. 

36. Honiad 4: Dewis y llwybrau gwaredu gorau ar gyfer gwastraff a fydd yn cael ei 
drosglwyddo i eiddo arall: 

• Bydd Adeilad Gwastraff yr Adweithydd yn cynnwys y cyfarpar a’r gwasanaethau 
sydd eu hangen er mwyn nodweddu, trefnu, trin a storio gwastraff cyn ei drosglwyddo 
i gyflenwr gwasanaeth rheoli gwastraff trwyddedig.  Bydd hyn yn golygu bod modd 
dewis y llwybr gwaredu gorau. 
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• Ceir cytundeb mewn egwyddor ar gyfer y llwybrau gwaredu ar gyfer Gwastraff 
Gweithgarwch Isel i’r Storfa Gwastraff Lefel Isel. 

• Bydd gwastraff ymbelydrol gweithgarwch uwch a thanwydd sydd wedi cael ei 
ddefnyddio yn cael eu storio cyn eu gwaredu i’r cyfleuster gwaredu daearegol 
cenedlaethol. 

37. Honiad 5: Lleihau’r effeithiau ar yr amgylchedd ac ar aelodau o’r cyhoedd o’r 
gwastraff ymbelydrol a fydd yn cael ei waredu i’r amgylchedd: 

• Bydd y prif simneiau yn cael gwastraff nwyol o’r system all-nwy a’r system gwresogi, 
awyru ac aerdymheru (bydd prif simnai Uned 1 hefyd yn cael gwastraff gwresogi, 
awyru ac aerdymheru nwyol o Adeilad Gwastraff yr Adweithydd a rennir) ac yn 
gollwng y gwastraff hwn i'r atmosffer.  Mae uchder y simneiau wedi cael ei 
optimeiddio er mwyn sicrhau bod y gollyngiadau wedi cael eu gwasgaru’n briodol er 
mwyn i’r dos a gaiff aelodau o’r cyhoedd fod mor isel ag i’r graddau mae’n rhesymol 
cyflawni hynny. 

• Bydd gollyngiadau elifion hylif yn cael eu cymysgu a’u gwanedu gyda’r dŵr oeri a 
fydd yn cael ei ddychwelyd cyn i’r dŵr gael ei ollwng i’r môr ac wedyn ei wasgaru.  
Bydd y dyluniad yn sicrhau bod y dos a gaiff aelodau o’r cyhoedd mor isel ag i’r 
graddau mae’n rhesymol cyflawni hynny. 

38. Honiad 6: Bydd Horizon yn defnyddio’r Technegau Gorau sydd ar Gael wrth 
nodweddu a meintioli gollyngiadau gwastraff ymbelydrol nwyol a dyfrllyd drwy: 

• Adnabod y paramedrau hynny yn y gollyngiadau nwyol a dyfrllyd sydd i’w mesur.  
Gosodir terfynau ar gyfer detholiad o radioniwclidau allweddol a grwpiau o 
radioniwclidau sydd â nodweddion tebyg a byddant yn cael eu monitro er mwyn 
mesur perfformiad yr offer ac i ddangos cydymffurfiad. 

• Adnabod lleoliadau gollwng ymbelydrol terfynol a’u pwyntiau samplo, er mwyn gallu 
sicrhau mesuriadau gwir a chywir o’r gollyngiadau ymbelydrol i’r amgylchedd. 

• Defnyddio dulliau samplo a thechnegau dadansoddi addas. 

4 Gwaredu Gwastraff Ymbelydrol 
4.1 Amcangyfrif o’r Gollyngiadau, y Terfynau Blynyddol a’r Lefelau 

Hysbysu Chwarterol 

39. Mae’r amcangyfrifon gorau ar gyfer cyfanswm 12 mis treigl o ollyngiadau nwyol a dyfrllyd 
o’r Orsaf Bŵer wedi cael eu datblygu ar sail gweithredu dau UK ABWR, un Digwyddiad 
Disgwyliedig (methiant pin tanwydd) dros unrhyw gyfnod o 12 mis, a gweithrediad Adeilad 
Gwastraff yr Adweithydd a chyfleusterau gwastraff y safle. 

40. Cynigir terfynau blynyddol ar sail debyg, ond gyda dau Ddigwyddiad Disgwyliedig dros y 
cyfnod o 12 mis, a gan ddefnyddio “ffactorau byffer”.  Roedd y ffactorau byffer yn deillio o’r 
Asesiad Dyluniad Generig ar gyfer yr UK ABWR ac mae eu defnyddio yn adlewyrchu 
arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer pennu terfynau gollyngiadau.  Bwriad hyn ydy 
darparu digon o fyffer i weithredu’n arferol, gan gydnabod ar gyfer cyfleusterau newydd y 
gall fod cryn ansicrwydd am y data a gyflwynir yn y Cais.  Bydd y terfynau’n cael eu 
hadolygu yn erbyn data gweithredu pan fydd hwn ar gael. 
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41. Cynigir Lefelau Hysbysu Chwarterol ar gyfer pob radioniwclid neu grŵp o radioniwclidau y 
mae gollyngiadau wedi cael eu meintioli ar eu cyfer.  Mae’r rhain yn seiliedig ar chwarter y 
terfynau gollwng ond heb Ddigwyddiadau Disgwyliedig.  Mae'r Lefelau Hysbysu Chwarterol 
yn cynrychioli’r lefelau gollwng radioniwclidau hynny lle byddai Cyfoeth Naturiol Cymru fel 
rheol yn dymuno cael gwybod am newidiadau tymor byr sylweddol ym mherfformiad offer 
a rheoli prosesau, neu pan fydd yn mynnu bod y gweithredwr yn adolygu’r technegau sy’n 
cael eu defnyddio i reoli gollyngiadau. 

4.1.1 Gollyngiadau Nwyol 

42. Mae Tabl 4.1 yn cynnwys yr amcangyfrif gorau ar gyfer y gollyngiadau blynyddol, terfynau 
gollyngiadau blynyddol, a Lefelau Hysbysu Chwarterol ar gyfer radioniwclidau nwyol a 
grwpiau o radioniwclidau sylweddol yr Orsaf Bŵer. 

Tabl 4.1 Amcangyfrifon Blynyddol Nwyol, Terfynau Gollyngiadau a Lefelau Hysbysu 
Chwarterol 

Radioniwclid Amcangyfrif Gorau 
o’r Gollyngiadau 

Blynyddol (Gbq1 y 
flwyddyn) 

Terfyn Blynyddol 
(GBq) 

Lefel Hysbysu 
Chwarterol (GBq) 

Tritiwm 5.5E+03 2.1E+04 5.2E+03 

Carbon-14 1.8E+03 3.5E+03 8.7E+02 

Argon-41 3.6E+03 1.0E+04 2.6E+03 

Ïodinau 6.4E-01 1.1E+00 2.7E-01 

Nwyon Nobl (heb gynnwys Argon-
41) 2.2E+02 4.3E+02 1.3E+01 

 

4.1.2 Gollyngiadau Dyfrllyd 

43. Mae Tabl 4.2 yn cynnwys yr amcangyfrif gorau ar gyfer y gollyngiadau blynyddol, terfynau 
gollyngiadau blynyddol, a Lefelau Hysbysu Chwarterol ar gyfer radioniwclidau dyfrllyd 
sylweddol yr Orsaf Bŵer. 

Tabl 4.2 Amcangyfrif Blynyddol Dyfrllyd, Terfyn Gollyngiadau a Lefel Hysbysu 
Chwarterol 

Radioniwclid Amcangyfrif Gorau o’r 
Gollyngiadau 

Blynyddol (Gbq y 
flwyddyn) 

Terfyn Blynyddol 
(GBq) 

Lefel Hysbysu 
Chwarterol (GBq) 

Tritiwm 4.0E+02 1.5E+03 3.8E+02 

 

                                                   

1 Mae ymbelydredd yn disgrifio’r gyfradd mae deunydd ymbelydrol yn allyrru ymbelydredd, neu faint o atomau yn y deunydd sy’n 
dadfeilio (neu’n ymddatod) mewn cyfnod penodol. Mae 1 becquerel yn cynrychioli cyfradd o ddadfeilio ymbelydrol sy’n gyfystyr 
ag 1 ymddatodiad yr eiliad. Caiff gwaredu gwastraff ymbelydrol nwyol a dyfrllyd ei fesur a'i gofnodi mewn becquerels. Mae un 
gigabecquerel (GBq) yn gyfystyr ag 1,000,000,000 becquerel. 
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4.2 Gwastraff Ymbelydrol Solet 

44. Mae’r dosbarthiadau gwastraff a’r strategaethau gwastraff sydd wedi cael eu datblygu gan 
Horizon i reoli ei wastraff ymbelydrol solet yn cael eu dangos ar ffurf graffigol yn Ffigur 4.1.  
Tanlinellir na fydd llosgydd ar safle’r Orsaf Bŵer, ac na fydd gwastraff ymbelydrol yn cael 
ei waredu i’r tir ar y safle. 

45. Mae Tabl 4.3 yn cynnwys amcangyfrifon o gyfaint a màs y gwastraff ymbelydrol solet sy’n 
debyg o ddeillio o’r ddau adweithydd ABWR yn ystod y cyfnod gweithredol arferol yn Wylfa 
(60 mlynedd), ynghyd â’r strategaethau ar gyfer eu rheoli. 

Tabl 4.3 Cynhyrchu Gwastraff Ymbelydrol Solet a Strategaethau Rheoli Gwastraff 

Categori 
(Cynhyrchu) 

Categori 
(Gwaredu) 

Cyfaint 
(m3) 

Màs (te) 
Strategaeth Rheoli Gwastraff Horizon 

Gwastraff 
Lefel Isel 
(+ Gwastraff 
Lefel Isel 
Iawn) 

Gwastraff 
Lefel Isel 

(+ 
Gwastraff 
Lefel Isel 

Iawn) 

11,330 5,640 Defnyddio’r Technegau Gorau sydd ar Gael i leihau faint o'r 
gwastraff hwn sy’n cael ei gynhyrchu.  Bydd y gwastraff yn cael ei 
wahanu yn y ffynhonnell a'i nodweddu.  Bydd wedyn yn cael ei 
waredu cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol drwy ddefnyddio 
llwybr priodol yn unol â’r hierarchaeth gwastraff (Ffigur 4.1). 

Gwastraff 
Lefel 
Canolradd 

Gwastraff 
Lefel 

Canolradd 

710 780 Defnyddio’r Technegau Gorau sydd ar Gael i leihau faint o'r 
gwastraff hwn sy’n cael ei gynhyrchu yn y ffynhonnell.  Adfer, 
cyflyru, pecynnu a storio ar y safle, gan ddisgwyl i’w waredu i 
Gyfleuster Gwaredu Daearegol.   
Bydd Gwastraff Lefel Canolradd yn cael ei becynnu ar sail ymgyrch, 
mewn cylchoedd o oddeutu 10 mlynedd. 
Bydd Gwastraff Lefel Canolradd yn cael ei storio’n ddiogel ac yn 
saff yn y safle sydd â thrwydded niwclear nes bydd modd ei waredu 
i Gyfleuster Gwaredu Daearegol. 

Gwastraff 
Lefel Uchel 

Gwastraff 
Lefel 

Canolradd 

310 165 I ddechrau bydd rodiau rheoli a chydrannau adweithydd yn cael eu 
categoreiddio fel Gwastraff Lefel Uchel oherwydd eu capasiti i 
gynhyrchu gwres.  Yn dilyn cyfnod oeri cychwynnol yn y Pwll 
Tanwydd wedi’i Ddefnyddio bydd y gwastraff hwn yn cael ei 
becynnu mewn casgenni storio sych er mwyn storio ar gyfer 
dadfeilio.  Bydd y casgenni’n cael eu trosglwyddo i’r Cyfleuster 
Storio Tanwydd wedi’i Ddefnyddio lle byddant yn cael eu storio nes 
bod y llwyth gwres radiogenig yn disgyn i lefelau Gwastraff Lefel 
Canolradd.   
Bydd y ffyn rheoli a chydrannau’r adweithydd wedyn yn cael eu 
hadfer, bydd eu maint yn cael ei leihau, byddant yn cael eu hail 
becynnu a'u cyflyru mewn cynwysyddion gwastraff addas mewn 
Cyfleuster Prosesu Gwastraff Lefel Canolradd Solet Sych yn y 
dyfodol cyn eu gwaredu i’r Cyfleuster Gwaredu Daearegol. 

Tanwydd 
wedi’i 
Ddefnyddio 

Gwastraff 
Lefel Uchel 

1,690 5,720 Adfer a storio’r tanwydd yn y Pwll Tanwydd wedi’i Ddefnyddio am 
oddeutu 10 mlynedd er mwyn caniatáu dadfeiliad cynnyrch 
ymholltiad a gwasgariad gwres.  Ar ôl tynnu o’r Pwll Tanwydd wedi’i 
Ddefnyddio, bydd y tanwydd sydd wedi cael ei ddefnyddio yn cael ei 
becynnu mewn casgenni a'i drosglwyddo i’r Cyfleuster Storio 
Tanwydd wedi’i Ddefnyddio i’w storio ymhellach.  
Yn y pen draw bydd y tanwydd sydd wedi cael ei ddefnyddio yn cael 
ei adfer o'r casgenni, ei becynnu i gynwysyddion gwaredu cyn cael 
ei waredu i’r Cyfleuster Gwaredu Daearegol. 
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Ffigur 4.1 Strategaeth Rheoli Gwastraff Ymbelydrol Solet a Hierarchaeth Gwastraff 
Horizon 
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5 Effeithiau Radiolegol ar Aelodau o’r 
Cyhoedd ac ar yr Amgylchedd 

46. Mae asesiadau wedi cael eu cynnal i bennu effaith bosibl gollyngiadau ymbelydrol 
rheolaidd wedi’u cynllunio ac ymbelydredd uniongyrchol o’r Orsaf Bŵer ar y dos radiolegol 
i aelodau o’r cyhoedd.  Mae ymbelydredd yn yr amgylchedd cefndirol cyfagos wedi cael ei 
ystyried hefyd (fel unrhyw ymbelydredd gweddilliol o weithrediadau blaenorol yn yr Orsaf 
Bŵer Bresennol a chyfraniadau pellach at ymbelydredd amgylcheddol o ollyngiadau 
parhaus ac ymbelydredd uniongyrchol o’r Orsaf Bŵer Bresennol). Darperir hefyd yr 
effeithiau ar boblogaethau biota heb fod yn bobl, hy rhywogaethau nad ydynt yn bobl, o’r 
un ffynonellau o ymbelydredd (heb gynnwys ymbelydredd uniongyrchol).  Cafodd yr 
asesiadau eu gwneud ar gyfer gollyngiadau o’r Orsaf Bŵer ar y terfynau gollwng blynyddol.   

47. Mae asesiadau ychwanegol wedi cael ei gwneud er mwyn cyfrifo’r dos cyfunol a’r croniad 
o halogyddion a ddisgwylir mewn amgylcheddau morol a thiriogaethol lleol. Darperir 
asesiad arall ar gyfer effaith gollyngiadau tymor byr sydd wedi cael eu cynllunio. 

5.1 Asesiad o’r Dos i Bobl 

48. Wrth asesu effaith bosibl ymbelydredd ar iechyd pobl, defnyddir y term ‘dos’.  Yr uned ar 
gyfer dos ymbelydredd i bobl ydy’r Sievert (Sv), er bod unedau microsievert (µSv) yn cael 
eu defnyddio gan amlaf.  Mae “dos effeithiol” yn ystyried gwahanol fathau o ymbelydredd 
(pelydr-x, pelydrau gama, niwtronau, gronynnau alffa a gronynnau beta), gwahaniaethau 
mewn mathau o feinwe ac organau dynol, a ffyrdd o fod yn agored i ymbelydredd sy’n gallu 
rhoi dos. 

49. Yn y DU mae Public Health England wedi cyfrifo, ar gyfartaledd, fod pobl yn agored i 
oddeutu 2,700 µSv o ymbelydredd y flwyddyn.  Mae tua 85% o’r dos (2,300 µSv y flwyddyn) 
yn deillio o fod yn agored i ymbelydredd naturiol sy’n deillio o greigiau a phriddoedd, 
pelydrau cosmig, nwy radon a bwydydd.  Mae’r dos nad yw o ganlyniad i ymbelydredd 
naturiol tua 400 µSv y flwyddyn, ac mae hyn bron yn gyfan gwbl o ganlyniad i’r adegau pan 
gaiff cleifion archwiliadau meddygol diagnostig fel sganiau CT a phelydr-X. 

50. Mae ymbelydredd anthropogenig yn yr amgylchedd (hy ymbelydredd sydd wedi’i gyflwyno 
gan weithgareddau pobl) yn cyfrannu llai na 0.2% at y dos cyfartalog i aelod o'r cyhoedd.  
Daw’r rhan fwyaf o hwn o’r radioniwclidau a gafodd eu rhyddhau drwy brofi arfau niwclear 
yn yr atmosffer yn y gorffennol.  Mae bod yn agored i radioniwclidau sy’n cael eu 
rhyddhau’n rheolaidd gan ddiwydiant DU, gan gynnwys y rheini o’r diwydiant niwclear, yn 
cyfrannu tua 0.19 µSv y flwyddyn, neu lai na 0.01% at y cyfanwsm.  Yn gryno, mae’r dosiau 
o ymbelydredd i’r cyhoedd oherwydd y diwydiant niwclear yn is o lawer na’r rheini a geir o 
ymbelydredd cefndirol naturiol. 

51. Caiff dosiau o ymbelydredd i'r cyhoedd sy’n deillio o’r diwydiant niwclear eu rheoleiddio’n 
ofalus iawn.  Mae nifer o gyfyngiadau a therfynau a fydd yn berthnasol ar gyfer gweithredu'r 
Orsaf Bŵer: 

• Cyfyngiad ffynhonnell: Fydd y dos a gaiff aelod unigol o’r cyhoedd o unrhyw 
ffynhonnell gollwng newydd ers 13eg Mai 2000 yn ddim mwy na 300 µSv y flwyddyn; 

• Cyfyngiad safle: Fydd y dos a gaiff aelod unigol o’r cyhoedd o unrhyw un safle yn 
ddim mwy na 500 µSv y flwyddyn; a, 
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• Terfyn dos cyhoeddus: Fydd cyfanswm y dosiau i aelod unigol o’r cyhoedd
oherwydd ffynonellau artiffisial o ymbelydredd yn ddim mwy na’r terfyn dos
cyhoeddus sef 1,000 µSv y flwyddyn.

52. Cafodd effaith bosibl gollyngiadau ymbelydrol ac ymbelydredd uniongyrchol ei chymharu
yn erbyn y terfyn a’r cyfyngiadau hyn.  Cafodd yr asesiad o’r effaith radiolegol ar bobl ei
wneud mewn perthynas â’r “Person Cynrychioladol” lle caiff y person hwn ei ddiffinio fel
“unigolyn sy’n cael dos sy’n gynrychioladol o’r unigolion sydd fwyaf agored yn y
boblogaeth”.  Yn ei hanfod mae’r dull asesu hwn yn ofalus er mwyn sicrhau na fydd
dosiau’n cael eu hamcangyfrif yn rhy isel.  Mewn gwirionedd mae’n debyg y bydd y dosiau
i’r poblogaethau lleol pan fydd yr Orsaf Bŵer yn weithredol yn is o lawer na'r rheini a
gyflwynir isod fel a ragwelir ar gyfer y Person Cynrychioladol.

5.1.1 Canlyniadau’r Asesiad 

53. Mae’n bosibl y bydd unigolion a theuluoedd sy’n byw neu sy’n treulio amser wrth ymyl yr
Orsaf Bŵer neu’n bwyta bwydydd lleol yn agored i lefelau isel o ymbelydredd a ollyngir o’r
orsaf.  O ganlyniad, cafodd cyfrifiad ei wneud i bennu’r grŵp damcaniaethol o bobl a
fyddai’n fwyaf agored i ollyngiadau o wastraff ymbelydrol o’r Orsaf Bŵer.  Roedd y cyfrifiad
yn dangos mai Teulu sy’n Ffermio (gyda grwpiau oed wedi’u nodi fel oedolyn, plentyn a
babi) fyddai’n fwyaf agored (ar sail nifer o dybiaethau ceidwadol ynghylch lleoliad, deiet a
ffordd o fyw y teulu).

54. Mae Tabl 5.1 yn dangos y dosiau blynyddol a ragwelir ar gyfer Teulu sy’n Ffermio
damcaniaethol oherwydd gollyngiadau i’r atmosffer a'r dyfroedd arfordirol lleol (ar y
Terfynau Blynyddol a gynigir ar gyfer yr Orsaf Bŵer), ac o ymbelydredd uniongyrchol o’r
Orsaf Bŵer yn ystod gweithrediadau arferol.  Mae’r canlyniadau’n dangos y rhagwelir y
bydd y dosiau blynyddol yn y dyfodol yn is o lawer na'r cyfyngiad ffynhonnell sef 300 µSv
y flwyddyn ar gyfer pob grŵp oed.  Mae’r dos blynyddol uchaf a amcangyfrifir oherwydd
gweithrediadau arferol yn yr Orsaf Bŵer wedi cael ei ragweld ar gyfer babi’r Teulu sy’n
Ffermio, sydd felly’n cael ei adnabod fel y Person Cynrychioladol.

Tabl 5.1 Dosiau Blynyddol i Deulu sy’n Ffermio Damcaniaethol o’r Orsaf Bŵer 

Derbynnydd Dos Blynyddol yn ôl Llwybr Bod yn Agored (µSv y flwyddyn) 

Nwyol Dyfrllyd Ymbelydredd 
Uniongyrchol 

Cyfanswm 

Oedolyn 19.8 0.00005 0.062 19.8 

Plentyn 20.6 0.00002 0.031 20.6 

Babi 37.7 0.00001 0.021 37.7 

55. Cafodd amcangyfrifon hefyd eu paratoi ar gyfer dosiau blynyddol y Person Cynrychioladol,
mewn dau achos:

• Achos 1: Ar gyfer gollyngiadau o’r Orsaf Bŵer a’r Orsaf Bŵer Bresennol (yr Orsaf
Bŵer Bresennol ydy'r unig gyfleuster sy’n ddigon agos at yr Orsaf Bŵer i gyfiawnhau
ystyried ei gyfraniad yn benodol at yr effeithiau dos cyffredinol o'r ‘safle’); ac,
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• Achos 2: Ar gyfer gollyngiadau o’r Orsaf Bŵer, yr Orsaf Bŵer Bresennol, ac 
ymbelydredd anthropogenig sydd eisoes yn bresennol yn yr amgylchedd.  Mae hyn 
yn cynnwys ymbelydredd uniongyrchol yn y dyfodol o’r naill orsaf a’r llall. 

Mae modd cymharu’r amcangyfrif cyntaf â’r cyfyngiad safle, a’r ail â’r terfyn dos cyhoeddus.  
Mae Tabl 5.2 yn cynnwys crynodeb o'r amcangyfrifon. 

Tabl 5.2 Dosiau Blynyddol i’r Person Cynrychioladol 

Ffynhonnell y Dos i’r 
Person Cynrychioladol 

Dos Blynyddol (µSv) Swm Cyfyngiad / 
Terfyn 
(µSv y 

flwyddyn) 
Ffynhonnell Ymbelydredd ar 

gyfer yr Orsaf Bŵer 
Ffynonellau Eraill o Ymbelydredd o’r Orsaf 

Bŵer Bresennol 

Gollyngiadau 
yn y Dyfodol 

Ymbelydredd 
Uniongyrchol 
yn y Dyfodol 

Gollyngiadau 
Hanesyddol 

Gollyngiadau 
yn y Dyfodol 

Ymbelydredd 
Uniongyrchol 
yn y Dyfodol 

Yr Orsaf Bŵer + Yr Orsaf 
Bŵer Bresennol 37.7 (b) (a)  1.1 (b) (a) 38.8 500 

Yr Orsaf Bŵer + Yr Orsaf 
Bŵer Bresennol + 
ymbelydredd sydd eisoes yn 
bodoli sydd wedi cael ei greu 
gan bobl 

37.7 (b) 0.062 (c) 13.0 (d) 1.1 (b) 20.0 (e) 71.9 1,000 

Nodyn (a) Dydy tarddiad y cyfyngiad hwn sy’n benodol i’r DU ddim yn ystyried ymbelydredd uniongyrchol yn y dyfodol. 

(b) Mae hyn yn cyfateb i’r grŵp oed babi.  (c) Mae hyn yn berthnasol i’r oedolyn. 

(d) Y gwerth a ddangosir ydy'r cyfanswm dos uchaf a gofnodwyd yn RIFE dros y degawd diwethaf. 

(e) Does dim asesiad manwl wedi cael ei gofnodi ond mae Magnox wedi datgan mewn asesiad yn 2008 na fydd 
ymbelydredd uniongyrchol yn y dyfodol yn mynd dros 20 µSv y flwyddyn. 

 

56. Mae’r darpar ddosiau oherwydd gollyngiadau yn y dyfodol o’r Orsaf Bŵer a’r Orsaf Bŵer 
Bresennol, Achos 1 uchod, yn 38.8 µSv y flwyddyn sy’n 8% o‘r cyfyngiad safle sef 500 µSv 
y flwyddyn.  Ar gyfer Achos 2, mae cyfanswm y dos o bob ffynhonnell hanesyddol ac yn y 
dyfodol yn 71.9 µSv y flwyddyn.  Mae hyn yn 7% o’r terfyn dos cyhoeddus sef 1,000 µSv y 
flwyddyn.  Nodir hefyd fod y dosiau hyn, sydd yn ofalus eu natur, rhwng tua 1.5% a 2.7% 
o’r dos blynyddol cyfartalog o bob ffynhonnell i aelod o’r cyhoedd yn y DU. 

57. Nodir bod rhai o'r tybiaethau sy’n sail i’r asesiadau o ddosiau’n fwriadol geidwadol.  Felly, 
mae elfen gref o hyder bod digon o ofal wedi cael ei gadw yn y cyfrifiadau a fydd yn golygu 
y bydd y dosiau go iawn a gaiff y Person Cynrychioladol yn fwy tebygol o fod yn is na’r 
dosiau a gyfrifir yn yr asesiad hwn.  Caiff hyn ei ddangos drwy asesiadau dos ôl-weithredol 
(ar sail mesuriadau) yn y dyfodol. 

58. Cafodd asesiad ei wneud hefyd o’r effaith a fydd yn deillio o un achos o ryddhau tymor byr 
o Uned 2 oherwydd y Digwyddiad Disgwyliedig (hy methiant pin tanwydd).  Amcangyfrifir 
y byddai aelod o'r cyhoedd sy’n byw yn y lleoliad preswyl (hy y lleoliad gyda’r gyfradd 
dyddodiad uchaf o ollyngiadau nwyol) ar gyfer cyfnod cyfan y rhyddhau (24 awr), a 
gweithiwr Magnox a fyddai’n bresennol yn yr awyr agored wrth ffin y safle am wyth awr ill 
dau yn cael dos llai nag un mewn deg mil rhan o ficrosievert.  Mae hyn yn llai na’r terfyn 
dos cyhoeddus sef 1,000 µSv y flwyddyn ac yn mae’n cynrychioli effaith fach iawn. 

59. Yn olaf, pennwyd y dosiau cyfunol ar gyfer poblogaethau’r DU, Ewrop a’r byd ar gyfer 
sefyllfaoedd dosbarthu pasio-cyntaf a byd eang, wedi’u blaendorri ar 500 o flynyddoedd.  
Mae pasio-cyntaf yn cyfeirio at y dos cyfunol oherwydd y gollwng cychwynnol, ond mae 
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dosbarthiad byd-eang yn cyfeirio at y dos sy’n deillio o ddosbarthiad radioniwclidau 
symudol sy’n byw’n hirach yn y cefnforoedd ac yn yr atmosffer. 

60. Mae'r dos cyfunol a ragwelir o'r Orsaf Bŵer arfaethedig o dan Sv 1 dyn ar gyfer 
gollyngiadau dyfrllyd ar gyfer pob grŵp poblogaeth.  Ar gyfer gollyngiadau nwyol mae’r dos 
rhwng tua Sv 3 a 60 dyn ar gyfer poblogaethau’r Undeb Ewropeaidd a'r Byd.  Mae hyn o 
ganlyniad cyfunol i ollyngiadau C-14, bwyta gwreiddlysiau ac yfed llefrith, a maint y 
boblogaeth.  Nodir bod lefelau dos cyfunol weithiau’n cael eu hystyried wrth fynd i'r afael 
â’r angen ar gyfer rheolaeth reoleiddiol cyfleusterau sy’n achosi gollyngiadau ymbelydrol.  
Fodd bynnag, tanlinellir nad oes i’r canlyniadau dos cyfunol unrhyw arwyddocâd o ran yr 
effaith ar iechyd.  Gan gyfrif am faint y boblogaeth, mae’r dosiau fesul person sy’n deillio 
o’r gollyngiadau nwyol yn yr ystod nanoSievert, hy un rhan o fil o ficrosievert.  Ystyrir bod 
y risgiau cysylltiedig yn ddibwys. 

5.2 Asesiad Dos Biota heb fod yn Bobl 

61. Cynhaliwyd asesiad o effeithiau gollyngiadau ymbelydrol o’r Orsaf Bŵer a’r Orsaf Bŵer 
Bresennol ar fiota heb fod yn bobl, gan ddefnyddio offer a methodolegau cysylltiedig a 
gymeradwywyd gan yr asiantaethau amgylcheddol.  Roedd y fethodoleg a ddefnyddiwyd i 
asesu’r effaith yn seiliedig ar gyfres o organebau cyfeirio a oedd wedi cael eu mapio i’r 
rhywogaethau a ganfuwyd yn ystod arolygon ecolegol ar safle’r Orsaf Bŵer. 

62. Rhaid i reoleiddwyr y DU sicrhau nad ydynt yn rhoi unrhyw gydsyniad na chaniatâd ar gyfer 
cynllun na phrosiect sy’n debyg o arwain at effaith sylweddol ar safle dynodedig 
Ewropeaidd – Ardal Gwarchodaeth Arbennig nac Ardal Cadwraeth Arbennig – heb yn 
gyntaf gynnal asesiad priodol o’r goblygiadau ar gyfer y safle hwnnw a chanfod na fydd y 
cynllun neu’r prosiect yn effeithio’n niweidiol ar ei gyfanrwydd. 

63. Nodwyd bod tri chynefin gwahanol, a oedd yn gyffredinol yn cynrychioli’r safleoedd 
dynodedig (Ewropeaidd neu fel arall) a allai fod yn sensitif i elifion ymbelydrol dyfrllyd a 
nwyol a fyddai’n cael eu rhyddhau o’r Orsaf Bŵer, oherwydd eu harwyddocâd ecolegol a'u 
hagosatrwydd: 

• Cynefin tiriogaethol, y tybir ei fod ar ffin y safle yn union i’r dwyrain o’r safle, fymryn 
y tu allan i ffens yr Orsaf Bŵer; 

• Cynefin morol, yn y dyfroedd arfordirol i’r gogledd ac i’r gorllewin o safle’r Orsaf Bŵer.  
Mae'r cynefin hwn yn cynrychioli Ardal Gwarchodaeth Arbennig Môr-wenoliaid Ynys 
Môn, ac Ardal Gwarchodaeth Arbennig Gogledd Môn Forol; a, 

• Cynefin dŵr croyw, sy’n cynrychioli Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Tre’r 
Gof i’r gogledd o’r Orsaf Bŵer. 

64. Wrth asesu effaith ymbelydredd ar yr amgylchedd, yn yr un modd ag ar gyfer iechyd pobl, 
defnyddir y term ‘dos’ unwaith eto.  Fodd bynnag, yn yr achos hwn bydd y dos yn cael ei 
fesur mewn unedau o Grays (Gy), mesur o grynodiad yr ynni ffisegol sy’n cael ei 
amsugno’n lleol o fod yn agored i ymbelydredd.  Nid yw’n cyfrif am wahanol fathau o feinwe, 
ac felly mae’n addas ar gyfer mynegi cyfraddau dosiau ar draws nifer mawr o fathau o 
blanhigion ac anifeiliaid.  Yn yr adran hon rydyn ni’n defnyddio’r term ‘cyfradd amsugno’r 
dos’ sy’n cael ei fynegi fel microgray fesul awr (µGy yr awr). 

65. Er mwyn gwerthuso arwyddocâd effaith y gollyngiadau ymbelydrol ar fiota heb fod yn bobl, 
cafodd canlyniadau’r asesisadau, sy’n cael eu nodi isod, eu cymharu â’r gwerth canllaw 
sef 40 μGy yr awr.  Dyma’r trothwy ac o dan hwnnw bydd rheoleiddwyr y DU yn ystyried 
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na fydd dim effaith niweidiol ar fiota heb fod yn bobl nac ar gyfanrwydd safleoedd a 
warchodir fel Safleoedd Cadwraeth Arbennig a Safleoedd Gwarchodaeth Arbennig. 

5.2.1 Dosiau oherwydd Gollyngiadau o’r Orsaf Bŵer a’r Orsaf Bŵer Bresennol 

66. Canfu’r asesiad mai’r organebau bywyd gwyllt tiriogaethol cyfeirio sy’n cael y gyfradd 
amsugno'r dos uchaf oherwydd gollyngiadau nwyol ar y terfynau a gynigir o’r Orsaf Bŵer 
ydy adar, mamaliaid bach a mawr sy’n tyrchu ac ymlusgiaid.  Rhagwelir y bydd pob un yn 
cael cyfradd amsugno’r dos o 0.62 µGy yr awr.  Os caiff gollyngiadau nwyol o’r Orsaf Bŵer 
Bresennol eu gwneud ar y gyfradd a ganiateir ar hyn o bryd, yna mae disgwyl y bydd y 
bywyd gwyllt tiriogaethol a gaiff yr effaith waethaf yn cael cyfradd amsugno’r dos o 1.20 
µGy yr awr o ryddhau cyson gweithredol arferol.  Mae effaith gyfun gollyngiadau o’r Orsaf 
Bŵer a’r Orsaf Bŵer Bresennol sy’n digwydd ar y terfynau perthnasol yn gysylltiad 
cyffredinol o 1.82 µGy yr awr.  Mae’r ffigur hwn yn gyfystyr â 4.6% o'r gyfradd dos canllaw 
40 μGy/h, gan awgrymu nad oes risg sylweddol i organebau bywyd gwyllt tiriogaethol o 
ollyngiadau ymbelydrol cyfun o’r Orsaf Bŵer a’r Orsaf Bŵer Bresennol. 

67. Y mamal morol, y llamhidydd, ydy’r organeb cyfeirio y rhagwelir y bydd yn cael y gyfradd 
amsugno’r dos uchaf oherwydd gollyngiadau dyfrllyd o’r Orsaf Bŵer.  Fodd bynnag, 
amcangyfrifir bod y llamhidydd yn cael cyfradd amsugno’r dos o ddim ond 5.0E-05 µGy yr 
awr drwy’r cysylltiad hwn.  Mae hyn yn ddi-nod yn radiolegol.  Os caiff gollyngiadau dyfrllyd 
o’r Orsaf Bŵer Bresennol eu gwneud ar y gyfradd a ganiateir ar hyn o bryd yna mae disgwyl 
y bydd y bywyd gwyllt morol a gaiff yr effaith waethaf yn cael cyfradd amsugno’r dos o 0.59 
µGy yr awr.  Rhagwelir felly gysylltiad cyfun o 0.59 µGy/ yr awr (1.5% o’r gyfradd dos 
canllaw) os bydd gollyngiadau o’r Orsaf Bŵer a’r Orsaf Bŵer Bresennol yn digwydd ar y 
terfynau a awdurdodir.  Arwyddocâd isel sydd i’r gyfradd amsugno’r dos i’r mamal morol. 

68. Ar gyfer y cynefin dŵr croyw, yr organebau a gaiff y gyfradd amsugno’r dos uchaf oherwydd 
gollyngiadau nwyol o’r Orsaf Bŵer ydy larfa pryfaid, sy’n cael cyfradd amsugno’r dos o 
0.039 µGy yr awr.  Amcangyfrifir y bydd y gollyngiadau nwyol o’r Orsaf Bŵer Bresennol ar 
y gyfradd a awdurdodir ar hyn o bryd yn golygu bod y bywyd gwyllt dŵr croyw a gaiff yr 
effaith waethaf yn cael cyfradd amsugno'r dos o 0.15 µGy yr awr.  Felly, mae’r effaith 
gronnus yn gysylltiad cyffredinol i organebau dŵr croyw o 0.19 µGy yr awr (0.5% o’r gyfradd 
dos canllaw) os bydd y gollyngiadau o’r Orsaf Bŵer ac o’r Orsaf Bŵer Bresennol yn 
digwydd ar y terfynau a awdurdodir.  Deuir i'r casgliad bod arwyddocâd isel i’r gyfradd dos 
i organebau bywyd gwyllt dŵr croyw o’r gollyngiadau ymbelydrol cyfun. 

5.2.2 Dosiau i Safleoedd Dynodedig Ewropeaidd 

69. Yng nghyswllt safleoedd dynodedig Ewropeaidd yn ardal yr Orsaf Bŵer, mae’r cyfraddau 
dos gwaethaf a gyfrifwyd, wrth ddefnyddio methodoleg asesiad cynefinoedd Asiantaeth yr 
Amgylchedd, yn arwain at gyfanswm cyfraddau dos o rhwng 0.66 a 7.4 µGy yr awr 
oherwydd gollyngiadau nwyol o'r holl safleoedd a aseswyd o’r blaen gan Asiantaeth yr 
Amgylchedd yn ogystal â chyfraniadau drwy weithredu’r Orsaf Bŵer.  Mae’r amrediad 
mewn cyfraddau dos yn gyfystyr â rhwng 1.7% a 18.5% o'r canllaw 40 µGy yr awr.  Mae 
hyn yn awgrymu nad oes risg sylweddol o niwed o ollyngiadau ymbelydrol mewn 
cynefinoedd tiriogaethol, morol na dŵr croyw mewn safleoedd Ewropeaidd. 



Prosiect Wylfa Newydd - Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol – Crynodeb o’r Cais am Drwydded Amgylcheddol 

© Horizon Nuclear Power Wylfa Limited 
Tudalen 22 o 23 

6 Monitro 
70. Bydd yr Orsaf Bŵer yn cael systemau monitro o fewn y broses er mwyn gallu gweithredu’r

orsaf yn effeithlon, a systemau samplo a monitro allyriadau ymbelydrol nwyol a dyfrllyd er
mwyn gallu dangos cydymffurfiad â’r terfynau gollwng a sefydlwyd gan y Drwydded
Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol.

71. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael mynediad at yr holl ddata a gwybodaeth rheoli
ansawdd mewn perthynas â gwaredu gwastraff ymbelydrol.  Bydd systemau Horizon hefyd
yn galluogi Cyfoeth Naturiol Cymru i gasglu samplau o wastraff nwyol a dyfrllyd yn
annibynnol, a thrwy hynny ddilysu’r gollyngiadau o’r Orsaf Bŵer.

72. Bydd gwaith monitro amgylcheddol yn cael ei wneud er mwyn gallu asesu effeithiau
gwaredu gwastraff ymbelydrol ar y cyhoedd ac ar yr amgylchedd.  Bydd y gwaith monitro
rheolaidd cyfredol o'r amgylchedd lleol o amgylch yr Orsaf Bŵer Bresennol, sydd wedi cael
ei wneud ers nifer o flynyddoedd, yn cyfrannu at y gwaith monitro, yn ogystal â’r allbynnau
o fodelu dos arfaethedig Horizon.

73. Ar y cam hwn o ddatblygu’r Orsaf Bŵer, mae penderfyniadau eto i gael eu gwneud
ynghylch union fanyleb y cyfarpar samplo a monitro, a’r technegau a fydd yn cael eu
defnyddio yn y pen draw.  Bydd rhagor o waith datblygu yn y maes hwn yn cael ei wneud
felly o dan Flaengynllun Gwaith Horizon.  Fodd bynnag, pan fo’n berthnasol, defnyddir
gofynion Cynllun Ardystio Monitro Asiantaeth yr Amgylchedd.  Mae’r cynllun hwn yn
seiliedig ar safonau rhyngwladol sydd wedi cael eu profi ac mae’n rhoi fframwaith ar gyfer
dewis gwasanaethau a systemau monitro sy’n diwallu manylebau perfformiad Asiantaeth
yr Amgylchedd.  Bydd y systemau samplo a monitro a ddewisir yn y pen draw yn cyd-fynd
â'r Technegau Gorau sydd ar Gael.

7 Trefniadau Rheoli 
7.1 Prosbectws Rheoli a Llawlyfr Cwmni 

74. Cyfarwyddyd Cyfoeth Naturiol Cymru ydy ei bod yn rhaid i ymgeisydd am Drwydded
Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol fod â system rheoli ysgrifenedig ac
effeithiol mewn lle er mwyn gallu hwyluso cydymffurfiad ag amodau unrhyw drwydded y
bydd yn ei chyhoeddi.  Er mwyn dangos yr amod hwn mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn
mynnu bod Prosbectws Rheoli yn cael ei ddarparu.  Wrth gyflawni’r gofyniad hwn mae
Prosbectws Rheoli Horizon wedi cael ei ddarparu fel atodiad i'r Cais am Drwydded
Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol.

75. Mae’r Prosbectws Rheoli yn nodi trefniadau rheoli a threfniadaethol Horizon er mwyn
dangos bod y cwmni’n gallu dal a chynnal y Drwydded Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau
Ymbelydrol a’r Drwydded Safle Niwclear ar gyfer yr Orsaf Bŵer.  Mae’n rhoi trosolwg o sut
bydd Horizon yn rheoli’r gweithgareddau a reoleiddir a allai effeithio ar ddiogelwch
niwclear, diogelwch eiddo, diogelwch amgylcheddol radiolegol ac ansawdd yr Orsaf Bŵer.
Mae’n egluro bod gan Horizon strwythur rheoli a threfniadaethol digonol, system rheoli
integredig sy’n cael ei datblygu a digon o adnoddau o ran pobl ac arian er mwyn cyflawni’r
rhwymedigaethau cyfreithiol a busnes sy’n gysylltiedig â gweithgareddau’r cwmni.

76. Nid ydy'r Prosbectws Rheoli ei hun yn nodi manylion cydymffurfio â’r drwydded, ond mae’n
cyfeirio at Fatrics Cydymffurfio â Thrwydded Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau
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Ymbelydrol Horizon lle rhoddir sylw i’r agwedd hon.  Mae'r matrics yn nodi, ar gyfer pob 
Cam Cylch Bywyd – o Ddatblygu i Ddatgomisiynu – y trefniadau rheoli sydd ar waith neu 
a fydd yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau cydymffurfiad â'r amodau safonol y mae Horizon 
yn disgwyl eu derbyn yn ei Drwydded Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol. 

77. Mae’r Prosbectws Rheoli yn cael ei ategu gan y Llawlyfr Cwmni sy’n amlinellu strwythur
llywodraethu corfforaethol Horizon gan gynnwys cyfansoddiad ac atebolrwydd Bwrdd
Cyfarwyddwyr Horizon a’r Tîm Arwain.

7.2 Dull Horizon o Ddatblygu Cydymffurfiad 

78. Mae Horizon yn datblygu ei drefniadau cydymffurfio fesul cam yn ôl Camau Cylch Bywyd
y Prosiect.  Mae datblygu fesul cam yn golygu y bydd y trefniadau’n cael eu datblygu a’u
gweithredu ar yr adeg fwyaf priodol yn natblygiad y Prosiect, a bydd yn gymesur i
arwyddocâd y risgiau o'r gweithgareddau sy’n cael eu gwneud neu a fydd yn cael eu
gwneud.

79. Ar ddiwedd pob Cam Cylch Bywyd, a chyn dechrau’r nesaf, bydd Horizon yn cwblhau
adolygiad parodrwydd.  Adolygiadau parodrwydd ydy'r mecanwaith y bydd y cwmni’n eu
defnyddio i ddangos ei fod mewn cyflwr addas i fwrw ymlaen â gweithgareddau lle ceir
cynnydd sylweddol mewn risg.  Mae cwblhau adolygiad yn llwyddiannus yn rhagofyniad ar
gyfer symud ymlaen i’r Cam nesaf.  Ar ôl cwblhau adolygiad parodrwydd bydd yr adroddiad
a gynhyrchir yn cael ei ddarparu i Gyfoeth Naturiol Cymru.

8 Blaengynllun Gwaith 
80. Mae’r Cais am Drwydded Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol yn cael ei wneud

ymhell cyn dechrau’r gweithgareddau a drwyddedir.  O ganlyniad, bydd rhagor o
wybodaeth yn parhau i gael ei chynhyrchu wrth i drefniadaeth Horizon a datblygiad yr Orsaf
Bŵer ddatblygu rhwng dyddiad y Cais a dechrau gweithredu.  Yng ngoleuni’r sefyllfa hon
mae Horizon wedi paratoi Blaengynllun Gwaith i roi sylw i’r meysydd hynny sy’n cael sylw
yn y Drwydded Amgylcheddol Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol lle mae’n hysbys bod dal
angen gwneud rhagor o waith.
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drwy ffonio 0800 954 9516 neu e-bostio 
ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com

Mae’r holl ddeunydd sydd yn y ddogfen hon, oni nodir fel arall, yn hawlfraint i Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd, 
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defnyddio’r deunydd mewn unrhyw ffordd sy’n torri unrhyw nod masnach, hawlfraint na hawliau eiddo eraill ac 
mae Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd yn cadw pob hawl mewn perthynas â defnyddio heb awdurdod o’r fath.
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