




















































HEB FARC DIOGELU 

HNP-WPC-CON-0001 

ATODIAD 1a: GORCHYMYN GWEITHGARWCH CPC ADEILAD NIWCLEAR NEWYDD (NNB) WYLFA 

Cyf. y Gorchymyn 
Gweithgarwch  
 

Teitl:  

Arweinydd y Pecyn 
Gwaith 
 

 Cyllideb a 
Gymeradwywyd £ 

Dyddiad cychwyn 
arfaethedig  Dyddiad cwblhau 

disgwyliedig  

Cyfiawnhad:  
  

 
Amcanion:  

  
Canlyniadau i’w Sicrhau:  

  
  

Sut y cyflawnir y Gweithgarwch:  
  
  

Beth sydd heb ei gynnwys:  
  
  

Rhestr Brisio: 
  
  

Adnoddau/Caffael:  
Mewnol -   
Allanol -   
 
Telerau ac Amodau :  

  
 

Cyfnod Rhybudd ar gyfer Terfynu: 
Cerrig milltir:  

  
  

Prif Risgiau: 
  
  

Rhagdybiaethau: 
  
  

Rhyngddibyniaethau: 
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Sylwadau:   
  

 

Cymeradwyaeth AOR, ar gyfer ac ar ran: 
 
Horizon Nuclear Power:  
 
Cyngor Sir Ynys Môn :  
 

Dyddiad: 
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Templed Gorchymyn Amrywio CPC Wylfa – Atodiad 5b 

ATODIAD 1b: GORCHYMYN AMRYWIO CPC ADEILAD NIWCLEAR NEWYDD WYLFA 

Cyf. y Gorchymyn 
Amrywio  
 

Teitl:  

Y Math o Amrywiad a 
Geisir: 

[Cyllideb / Dyddiad Cychwyn / Dyddiad Cwblhau / Cwmpas]  dileer fel y 
bo'n briodol 

Arweinydd y Pecyn 
Gwaith 
 

 

Y Gyllideb Wreiddiol 
a Gymeradwywyd £ 

Yr Amrywiad a Geisir 
(os yw’n berthnasol) £ 

Cyllideb Ddiwygiedig £ 

Dyddiad cychwyn 
arfaethedig gwreiddiol  

Dyddiad cwblhau 
disgwyliedig 
gwreiddiol 

 

Dyddiad cychwyn 
arfaethedig a gynigir 
(os yw'n berthnasol) 

 
Dyddiad cwblhau 
disgwyliedig a gynigir 
(os yw'n berthnasol) 

 

Disgrifiad o’r Amrywiad(au) a Chyfiawnhad drostynt: 
  
   

Rhestr Brisio Ddiwygiedig (os yw’n berthnasol): 
  
  

Adnoddau Ychwanegol Gofynnol (os yw'n berthnasol)  
Mewnol -   
Allanol -   
Cerrig Milltir Diwygiedig: (os yw'n berthnasol) 

  
  

Prif Risgiau Diwygiedig: (os yw'n berthnasol) 
  
  

Rhagdybiaethau Diwygiedig: (os yw'n berthnasol) 
  
  

Rhyngddibyniaethau Diwygiedig (os yw'n berthnasol) 
  
  

Sylwadau:   
  

Cymeradwyaeth VOR, ar gyfer ac ar ran: 
 
Horizon Nuclear Power:  
 
Cyngor Sir Ynys Môn :  

Dyddiad: 
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Atodiad 2: Trefniadau Llywodraethu CPC Wylfa: Bwrdd Prosiect Strategol Wylfa  (BPSW)

Noddwyr y CPC

Cymorth Mewnol/Timau
Cyflawni’r CPC

Deiliad Cyllideb y CPC

Rheolwyr y CPC

Cyngor Sir Ynys Môn

Cyfarwyddwr Rhaglen
Prosiect Ynys Ynni 

Arweinwyr Ffrydiau Gwaith 
Prosiect Wylfa  

Llywodraethu Gweithredol
Swyddfa’r Rhaglen

Clerc Technegol

Horizon Nuclear Power

Pennaeth Datblygu’r Prosiect

Rheolwr Asesu’r Effaith
Amgylcheddol

Peirianwyr Datblygu’r Safle
Llywodraethu Mewnol

Clerc Technegol

Bwrdd Prosiect
Strategol y CPC

Pennaeth Datblygu Economaidd

Arweinydd y CPC Datblygwr y Prosiect

Pennaeth Cynllunio a Chaniatadau
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Atodiad 3: Cylch Gorchwyl Bwrdd Prosiect Strategol Wylfa 
 

1. Cylch Gorchwyl Bwrdd Prosiect Strategol Wylfa  (BPSW): 
 

a) Bydd BPSW yn adrodd i Noddwyr y Prosiect fel y nodir yn Atodiad 2. Bydd 
Noddwyr y Prosiect yn mynychu cyfarfodydd BPSW bob chwe mis neu fel y cytunir 
fel arall gan y PartïonBydd aelodaeth y Bwrdd Prosiect Strategol yn unol â throsolwg 
Llywodraethu BPSW a nodir yn Atodiad 2 ynghyd â chynrychiolaeth amgen lle bydd 
aelodau eraill BPSW wedi cytuno i hynny. 

c) Ystyrir bod gan holl Aelodau BPSW, neu eilyddion a benodir yn unol ag cymal 2.1 
isod, yn sgil cael eu penodi i BPSW ar ran eu sefydliad, awdurdod llawn a dilyffethair 
i gymryd penderfyniadau rhwymol sy’n gysylltiedig â rhaglen waith y CPC ar ran eu 
sefydliad. 

d) Bydd cadeiryddiaeth BPSW yn cael ei chylchdroi, gyda chynrychiolydd y Cyngor yn 
cadeirio am yn ail â chynrychiolydd Horizon  

e) Rhaid i bob penderfyniad y bydd angen i BPSW ei wneud fod yn unfrydol er mwyn ei 
basio, er y gall y naill Barti neu'r llall nodi unrhyw amheuon sydd ganddynt ynghylch 
cwmpas neu ddigonolrwydd y cyfryw benderfyniad.  Os na fydd modd datrys 
anghydfod drwy negodi rhwng y Partïon, bydd cymal [14] yn berthnasol. 

 
Darpariaethau llywodraethu ychwanegol:  

 
2.1 Bydd gan bob aelod o BPSW, drwy roi rhybudd i BPSW, hawl i benodi un eilydd ar 

unrhyw adeg i weithredu ar ei ran.  Bydd gan bob unigolyn a fydd yn gweithredu fel 
eilydd un bleidlais ar gyfer pob aelod y mae’n gweithredu fel eilydd iddo, yn ogystal 
â’i bleidlais ei hun os yw ef hefyd yn aelod, ac er mwyn penderfynu a oes cworwm, 
bydd yn cael ei gyfrif ar gyfer ef ei hun ac ar gyfer pob aelod y mae’n gweithredu fel 
eilydd iddo.   Fel nad oes dim amheuaeth, caiff unigolyn weithredu fel eilydd ar gyfer 
mwy nag un aelod. 

2.2 Bydd hawl gan aelod sy’n eilydd i gael gwybod am holl gyfarfodydd BPSW, 
mynychu a phleidleisio mewn unrhyw gyfarfod lle nad yw'r aelod sy'n ei benodi yn 
bresennol ei hun ac yn y cyfarfod i arfer a chyflawni holl swyddogaethau, pwerau a 
dyletswyddau y sawl a’i penododd fel aelod. 

2.3 Lle bo’n ymarferol, rhaid rhoi 5 diwrnod gwaith o rybudd o leiaf i bob aelod (lle 
bynnag y bydd) o gyfarfodydd BPSW oni fydd yr holl aelodau mewn unrhyw achos 
arbennig yn cytuno i gyfnod rhybudd byrrach neu hirach.  Gyda'r rhybudd rhaid 
cynnwys agenda o’r holl fusnes i’w gyflawni yn y cyfarfod a phapurau ategol 
rhesymol ar gyfer pob eitem ar yr agenda.  Ni cheir codi unrhyw fater nad yw ar yr 
agenda yn y cyfarfod oni bai fod yr holl aelodau sydd yn y cyfarfod yn cytuno. 

2.4  

2.4.1 Bydd penderfyniad sydd wedi'i lofnodi neu ei gymeradwyo gan bob aelod sydd â hawl i 
dderbyn rhybudd o gyfarfod BPSW yr un mor ddilys ac effeithiol â phetai wedi’i basio 
mewn cyfarfod o aelodau a alwyd ac a etholwyd yn briodol. 

2.4.2 Efallai y bydd y penderfyniad y cyfeirir ato yn 2.4.1 wedi’i gynnwys mewn un 
ddogfen neu mewn sawl dogfen ar ffurf debyg, pob un wedi’i llofnodi neu ei 
chymeradwyo gan un neu fwy o'r aelodau perthnasol; ond nid oes angen i 
benderfyniad a lofnodir neu a gymeradwyir gan eilydd gael ei lofnodi neu ei 
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gymeradwyo gan y sawl a'i penododd hefyd ac, os bydd yn cael ei lofnodi neu ei 
gymeradwyo gan aelod sydd wedi penodi eilydd, nid oes angen iddo gael ei 
lofnodi neu'i gymeradwyo gan yr eilydd yn rhinwedd hynny. 

2.4.3 At ddibenion 1.4, gellir cyflwyno cymeradwyaeth aelod neu eilydd drwy lythyr, 
ffacs neu e-bost. 

2.5 Caiff cyfarfod o BPSW fod ar ffurf cynhadledd rhwng aelodau, rhai neu'r cyfan ohonynt 
mewn mannau gwahanol gyhyd â bod pob aelod sy’n cyfrannu’n gallu: 

(a) clywed pob un o’r aelodau eraill wrth iddynt annerch y cyfarfod; a  

(b) os bydd am wneud hynny, annerch yr holl aelodau eraill sy’n cyfrannu ar yr 
un pryd, 

boed yn uniongyrchol, drwy gynadledda ffôn neu drwy gyfrwng unrhyw fath arall o 
gyfarpar cyfathrebu (pa un a oedd ar gael neu beidio pan ddaeth y cytundeb hwn i rym) 
neu drwy gyfuniad o’r dulliau hynny. 

2.6 Bydd cworwm gan BPSW gyhyd â bod pob Parti yn cael ei gynrychioli mewn cyfarfod 
gan o leiaf un cynrychiolydd sydd wedi’i awdurdodi i weithredu yn unol ag Dogfen 
cymal 1 (c) uchod. 

 
2.7 Bydd cyfrifoldebau BPSW yn cynnwys y canlynol ond heb eu cyfyngu iddynt: 

 Monitro cynnydd a gweithrediad y CPC, gan gynnwys: 
 Nodi buddion ac effeithiau allweddol y Cynnig Datblygu; 
 Cytuno ar Amserlen y CPC lefel uchel a'i diweddaru; 
 Cytuno ymlaen llaw ar Orchmynion Gweithgarwch a Gorchmynion Amrywio a fydd 

yn sicrhau bod Amserlen y CPC yn gyffredinol yn cael ei chyflawni; 
 Cytuno ymlaen llaw ynghylch darparu adnoddau i dimau tasg a/neu gomisiynu 

ymgynghorwyr i gyflawni Gweithgareddau, a thalu ac anfonebu yn unol â thelerau 
Gorchmynion Gweithgarwch a Gorchmynion Amrywio; 

 Llofnodi’n derfynol bod y Gweithgareddau wedi'u cyflawni yn erbyn cerrig milltir ar 
gyfer talu; 

 Cyfarfod yn rheolaidd yn unol ag anghenion Amserlen y CPC; 
 Rheoli'r gwaith o ddatrys anghydfodau a phroblemau rhwng y Partïon 

 
2.8 Rhaid i BPSW adrodd i Noddwyr y Prosiect bob 3 mis o leiaf neu gyfnod sy'n bodloni 

anghenion y CPC ac fel y cytunir fel arall rhwng BPSW a Noddwyr y Prosiect.  
 

2.9 Bydd cyfarfod cyntaf BPSW yn cael ei gynnal yn dilyn llofnodi CPC Wylfa.  Yr adeg 
honno efallai y bydd BPSW eisiau trafod y cylch gorchwyl hwn a chytuno ar unrhyw 
ddiwygiadau os tybir bod angen gwneud hynny.  

 
 
 


	PPA Cymraeg
	Atodiad 1a
	Atodiad 1b
	Atodiad 2
	Atodiad 3

