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Ein cais am Drwydded Amgylcheddol 
Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol

www.horizonnuclearpower.com/hafan

Beth ydy ymbelydredd?
Ynni sy’n cael ei drawsyrru ar ffurf tonnau neu  
ffrwd o ronynnau ydy ymbelydredd, e.e. golau, 
gwres, pelydrau-X neu electronau. Mae ym mhob 
man, ac mae pob un ohonom ni’n agored i lefelau  
isel o ymbelydredd cefndir bob dydd. 

Yn ôl canllawiau’r Adran Iechyd, ar gyfartaledd mae 
tua 85 y cant o’r ymbelydredd y mae poblogaeth y 
DU yn agored iddo yn dod o ymbelydredd naturiol, 
nwy radon a bwydydd. Mae’r 15 y cant arall yn dod 
bron yn gyfan gwbl o ganlyniad i’r adegau pan gaiff 
rhywun archwiliadau meddygol diagnostig fel 
sganiau CT a phelydr-X.

Mae ymbelydredd yn yr amgylchedd o ganlyniad i 
weithgareddau pobol yn cyfrif am lai na 0.2 y cant 
o gyfanswm holl ffynonellau ymbelydredd (naturiol 
a dynol). Mae ymbelydredd o ddiwydiant niwclear y 
DU yn cyfrannu llai na 0.1 y cant at gyfanswm yr 
ymbelydredd cefndir y mae aelodau o’r cyhoedd yn 
agored iddo. 

Yn gryno, mae rhywun yn agored i lefelau 
sylweddol is o ymbelydredd o’r diwydiant  
niwclear nag ymbelydredd cefndir naturiol.
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I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan yn ww.horizonnuclearpower.com/hafan lle gallwch 
weld copi o’n cais llawn, yn ogystal â’r dogfennau ategol.

Ein cais am Drwydded Amgylcheddol  
Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol

Ein cais i Gyfoeth Naturiol Cymru
Mae Horizon wedi gwneud cais i Gyfoeth Naturiol Cymru am 
Drwydded Amgylcheddol Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol 
i gynnal “gweithgareddau sylweddau ymbelydrol” yn safle 
arfaethedig Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd. 

Pe byddai’r drwydded yn cael ei rhoi, byddai’n ein galluogi 
ni i reoli, rhyddhau, trosglwyddo a gwaredu deunyddiau 
ymbelydrol o’r Orsaf Bŵer, gyda Chyfoeth Naturiol Cymru yn 
monitro popeth yn agos. 

Mae ein cais yn:

•  disgrifio’r dechnoleg adweithydd niwclear a fydd yn cael 
ei defnyddio a phrif offer a systemau’r Orsaf Bŵer

•  asesu’r effeithiau ymbelydrol ar fywyd gwyllt a’r 
gymuned leol

•  nodi ffynonellau’r ymbelydredd, a’r technegau a fydd 
yn cael eu mabwysiadu i drin a delio â gwastraff 
ymbelydrol nwyol, dyfrllyd a solet

•  dangos sut bydd dyluniad yr Orsaf Bŵer yn sicrhau 
diogelwch ar gyfer pobl a’r amgylchedd drwy 
ddefnyddio’r Technegau Gorau sydd ar Gael, ac yn 
lleihau symudiad a chyfaint y gwastraff ymbelydrol

•  cynnig cyfyngiadau ar gyfer rhyddhau gwastraff 
ymbelydrol nwyol a dyfrllyd i’r amgylchedd

•  nodi sut bydd y gollyngiadau hyn yn cael eu monitro’n 
agos er mwyn gwarchod iechyd pobl a’r amgylchedd

•  rhoi golwg gyffredinol ar y prosesau sydd ar waith i 
reoli gwastraff ymbelydrol sy’n cael ei gynhyrchu gan 
weithrediadau

Y camau nesaf
Ar ôl i ni gyflwyno ein cais, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus cyn 
ystyried a yw am gyhoeddi Trwydded.

Mae ein cais yn cynnwys nifer o asesiadau manwl i wneud 
yn siŵr bod unrhyw ymbelydredd a gollyngiadau ymbelydrol 
arferol o’r Orsaf Bŵer yn ddiogel o fewn y cyfyngiadau sydd 
wedi’u pennu gan Lywodraeth y DU. Mae unrhyw effeithiau 
posib ar bobl a’r amgylchedd wedi’u hastudio’n fanwl.Bydd 

gwaith monitro amgylcheddol parhaus yn digwydd drwy 
gydol oes Wylfa Newydd er mwyn deall a rheoli effaith 
unrhyw ollyngiadau o’r Orsaf Bŵer ar yr amgylchedd.

Diogelu iechyd pobl a’r amgylchedd

Defnyddio deunyddiau ymbelydrol yn ddiogel yn Wylfa Newydd
Bydd dau Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch (ABWR) y DU yn 
Wylfa Newydd a fydd yn gallu cynhyrchu trydan carbon isel ar 
gyfer tua phum miliwn o gartrefi am o leiaf 60 o flynyddoedd.

Os na fydd yn cael ei reoli’n ddiogel, gall ymbelydredd fod 
yn niweidiol i bobl ac i’r amgylchedd. Mae ABWR y DU 
wedi’i gynllunio i leihau faint o wastraff ymbelydrol sy’n 
cael ei gynhyrchu a lleihau effaith ymbelydredd ar bobl ac 
ar yr amgylchedd.

Byddwn hefyd yn gwneud yn siŵr bod y gwastraff sy’n cael 
ei gynhyrchu’n cael ei drin yn briodol.

Strategaeth y DU ar hyn o bryd ydy na fydd tanwydd 
sydd wedi cael ei ddefnyddio yn gweithredu gorsafoedd 
pŵer niwclear newydd yn cael ei ailbrosesu. Bydd yn cael 
ei storio’n ddiogel ar y safle nes daw Cyfleuster Gwaredu 
Daearegol Cenedlaethol ar gael.
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Pŵer niwclear yn y DU
Mae gorsafoedd pŵer niwclear yng Nghymru’n cael eu 
rheoleiddio’n llym gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear a 
Chyfoeth Naturiol Cymru.

Yn 2011, cadarnhaodd llywodraeth y DU naw safle posib 
ar gyfer datblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd er 

mwyn cynhyrchu ynni carbon isel, dibynadwy a chyson 
ar gyfer degau o filiynau o gartrefi. Roedd safle Wylfa 
Newydd yng ngogledd Ynys Môn ymhlith y rhai a gafodd 
eu dewis. Mae’r safle wrth ymyl gorsaf bŵer bresennol 
Magnox, sydd wrthi’n cael ei datgomisiynu.


