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Tabl Cymeradwyo
Rôl Enw wedi’i brintio Enw wedi'i lofnodi Dyddiad

Awdur Pennaeth Ansawdd Richard King

Dilyswyd gan Cyfarwyddwr 
Gweithredol Diogelwch, 
Trwyddedu ac Ansawdd

Anthony Webb

Adolygwyd gan Rheolwr Ardystio 
Systemau Rheoli

Geraint Williams

Cymeradwywyd gan Prif Swyddog 
Gweithredol

Duncan Hawthorne

Hanes Adolygu
Dyddiad Rhif 

Adolygiad
Crynodeb o’r Newidiadau Cyfeirnod y Newid

1.0 Argraffiad Cyntaf Amherthnasol

Hydref 2010 2.0 Adolygu’r polisi
Ail-rifo’r ddogfen i adlewyrchu arferion System Reoli 
Horizon – rhif gwreiddiol: HNP-QM-POL-01

Amherthnasol

Rhagfyr 2012 3.0 Adolygu’r polisi – dim angen gwneud newidiadau i’r cynnwys.  
Diwygio’r dyddiadau adolygu a dyddiadau dod i rym

Amherthnasol

Rhagfyr 2013 4.0 Adolygu’r polisi – dim angen gwneud newidiadau i’r cynnwys.  
Diwygio’r dyddiadau adolygu a dyddiadau dod i rym

Amherthnasol

Rhagfyr 2014 5.0 Adolygu’r polisi – dim angen gwneud newidiadau i’r cynnwys.  
Diwygio’r dyddiadau adolygu a dyddiadau dod i rym

Amherthnasol

Mai 2016 6.0 Adolygu’r polisi er mwyn: sicrhau ein bod yn cyd-fynd â 
fframwaith y polisi; diweddaru geiriad y datganiad safonol;  
a gwirio’r fformat.

Amherthnasol

Tachwedd 2016 7.0 Diwygio’r adran cyfrifoldebau er mwyn adlewyrchu newidiad 
perchnogaeth (Swydd) Rheoli Cydymffurfio – Pennaeth 
Sicrhau Ansawdd a Systemau Rheoli yn flaenorol

HNP-S2-MSH-CRQ-00021

Maw 2017 8.0 Atebolrwydd wedi’i neilltuo i’r Cyfarwyddwr Trwyddedu  
a Diogelwch 
Diweddaru’r adran cyfrifoldeb 

HNP-S2-MSH-CRQ-00045

Ion 2018 9.0 Wedi newid yr awdur i’r Pennaeth Sicrwydd Ansawdd a 
Systemau Rheoli
Y cyfeiriad at y safonau ISO ac IAEA wedi’i ddiweddaru
Diweddaru’r adran cyfrifoldeb 

HNP-S2-MSH-CRQ-00150

Hydref 2018 10.0 Cael Gwared â Gwelliant Parhaus a symleiddio HNP-S2-MSH-CRQ-00243
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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. 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.

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
Bydd pawb yn Horizon yn cymryd cyfrifoldeb personol am ansawdd y gwaith y maent  
yn ei gynhyrchu ac yn sicrhau eu bod yn dilyn y gweithdrefnau a’r prosesau perthnasol,  
yn cydymffurfio â gofynion rheoleiddio ac yn cwrdd â disgwyliadau cwsmeriaid. 

Bydd uwch reolwyr Horizon yn dangos eu hymrwymiad i 
ansawdd drwy gyfrwng eu geiriau a’u gweithredoedd; yn 
benodol byddant yn gwneud y canlynol:

•  Sicrhau bod system reoli integredig yn ei lle sy’n cynnwys 
yr holl bolisïau, gweithdrefnau a phrosesau angenrheidiol 
sy’n ofynnol i gwrdd â’n rhwymedigaethau statudol ac o ran 
parti â diddordeb ac yn cyflawni cenhadaeth Horizon mewn 
modd sy’n briodol i’r risg

•  Dynodi aelod o’r Tîm Arweiniol Gweithredol a fydd yn 
uniongyrchol atebol am weithredu’r rhaglen ansawdd

•  Sefydlu amcanion a disgwyliadau o ran ansawdd a  
sicrhau bod y rhain yn gyson â chyd-destun a chyfeiriad 
strategol Horizon

•  Sicrhau bod yr amcanion a’r disgwyliadau ansawdd yn cael 
eu cyfathrebu a’u deall ar draws y sefydliad

•  Darparu’r adnoddau angenrheidiol i weithredu’r amcanion 
ansawdd a system reoli Horizon

•  Sicrhau bod y bobl sy’n cyflawni gwaith i Horizon neu ar ei 
ran yn meddu ar y cymhwysedd angenrheidiol

•  Rhoi prosesau ar waith i sicrhau bod Horizon yn dysgu oddi 
wrth ei brofiadau ei hun a phrofiadau pobl eraill er mwyn 
gwella’i berfformiad a gwella bodlonrwydd cwsmeriaid

•  Hybu diwylliant o ansawdd gydol y cwmni a’i gadwyn 
gyflenwi, gyda phwyslais penodol ar ffactorau sy’n effeithio 
ar Ddiogelwch Niwclear. 

Rheswm dros y Polisi hwn
Ein tasg yw adeiladu cwmni cyfleustodau niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig sydd gyda’r 
gorau yn y byd, gan ddefnyddio arbenigedd ac ysbryd cydweithredol ein pobl, er mwyn llwyddo 
i ddatblygu, adeiladu a gweithredu gorsafoedd pŵer sydd wedi cael eu profi yn y DU. 

Wrth gydnabod yr heriau penodol sy’n gysylltiedig â’r 
dechnoleg niwclear a’r ffaith ei bod yn hanfodol i ni gyflawni 
ein hegwyddor arweiniol o ddiogelwch, mae’n hanfodol bod 
gennym system reoli sy’n sicrhau diogelwch a llesiant y 
cyhoedd, ein cyflogeion, yr amgylchedd a’n rhanddeiliaid. 

Mae’r polisi hwn yn sefydlu’r brif egwyddor mai cyfrifoldeb 
Horizon yw sicrhau bod cynhyrchion a gwasanaethau â’r lefel 
ofynnol o ansawdd, yn enwedig lle y mae’n effeithio  
ar ddiogelwch niwclear.  

Polisi Rheoli Ansawdd
YR UNIGOLYN ATEBOL AR GYFER Y POLISI HWN YW’R CYFARWYDDWR  
GWEITHREDOL DIOGELWCH, TRWYDDEDU AC ANSAWDD
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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
Pennu Amcanion Ansawdd  

Ysgrifennu’r Polisi Ansawdd 

Pennu Safonau Ansawdd 

Rheoli System Reoli Horizon 

Pennu Safonau Diogelwch Niwclear

Swydd
Tîm Arweiniol Gweithredol

Pennaeth Ansawdd

Pennaeth Ansawdd

Pennaeth Systemau Rheoli

Pennaeth IALRA


