
Cynllun economaidd-gymdeithasol Magnox
Cyllid a ddarparwyd yn 2018-2019

£743,512 129  
O SEFYDLIADAU

Cyllid a ddyfarnwyd fesul rhanbarth

£542,988

£133,238

£67,286

Cefnogi cymunedau

Mae Magnox wedi ymrwymo i 
ddarparu a galluogi cefnogaeth 
economaidd-gymdeithasol 
i’r cymunedau lle mae’n 
gweithredu. Wedi ei weinyddu 
gan Magnox ar ran yr Awdurdod 
Datgomisiynu Niwclear, 
mae cynllun economaidd-
gymdeithasol Magnox yn helpu 
mentrau sy’n gwella darpariaeth 
addysg a sgiliau neu cefnogi 
cyflogaeth leol, isadeiledd 
cymdeithasol neu arallgyfeirio 
economaidd.

196 swyddi  
newydd

89 swydd wedi  
eu diogelu

418 swyddi  
anuniongyrchol  
a gefnogir

958 swydd  
wirfoddol

20  
prentisiaethau

4,285 cyfleoedd 
hyfforddi

15 fusnes  
newydd a gefnogir

23 unedau  
busnes a gefnogir

Mae pob £1 a fuddsoddwyd gan gynllun  
economaidd-gymdeithasol Magnox wedi helpu i sicrhau 
£17 o ffynonellau eraill.

Yr Alban           £60,238 De Ddwyrain Lloegr  £9,845

Cymru              £253,708 De Lloegr         £214,115

De Orllewin Lloegr  £205,606

Wylfa

Trawsfynydd

Berkeley
Oldbury

Hinkley Point A

Winfrith
Harwell

Dungeness A

Bradwell
Sizewell A

Chapelcross

Hunterston A

73%

18%

9%

Amcanion cyllido

Mae cyllid cynllun economaidd-gymdeithasol Magnox 
 ar gael ar dair lefel i helpu i gyflawni ei nodau:

% o’r cyllid  
a  ddyfarnwyd
yn ôl nod cyllido

NOD 1

NOD 2

NOD 3

Lliniaru effaith economaidd-gymdeithasol 
 datgomisiynu, dros £10,000

Helpu i adeiladu cymunedau cynaliadwy, 
 hyd at £10,000 

Bod yn gymydog da, hyd at £1,000



Am ragor o wybodaeth, ewch i https://magnoxsocioeconomic.com

338  
o ysgolion wedi 
eu cefnogi 

Cyllid wedi ei  flaenoriaethu

Blaenoriaethir cyllid yn unol ag amserlen 
cau’r safle ac amodau economaidd-
gymdeithasol cyffredinol yn yr ardal teithio 
i’r gwaith.

BERKELEY 
HARWELL
OLDBURY
SIZEWELL A 

BRADWELL
DUNGENESS A 

TRAWSFYNYDD
HUNTERSTON 

WYLFA

 CHAPELCROSS

INFRITH 
HINKLEY POINT A

Prif flaenoriaeth Blaenoriaeth 
ganolig

Blaenoriaeth isel

126  
digwyddiadau
gweithgareddau STEM

74  
digwyddiadau 
busnes

218  
gweithgareddau   
chwaraeon

Mae cynllun economaidd-gymdeithasol Magnox wedi 
ysgodi £12,488,121 o gyllid cyfatebol ac wedi cefnogi:

CHAPELCROSS HINKLEY POINT A WINFRITH BERKELEY HARWELL OLDBURY SIZEWELL A

Safleoedd blaenoriaeth ganolig Safleoedd blaenoriaeth isel

Cyllid a ddarparwyd i safleoedd y brif flaenoriaeth

BRADWELL DUNGENESS A HUNTERSTON A TRAWSFYNYDD WYLFA

£59,518

8

8%
£51,091

15

7%
£44,247

14

6%
£115,000

9

15%
£138,708

18

19%

Nifer o  
 geisiadau   
 a gefnogir

Cyllid a ddarparwyd 

Nifer o  
 geisiadau   
 a gefnogir

Cyllid a ddarparwyd 

Nifer o  
 geisiadau   
 a gefnogir

Cyllid a ddarparwyd  

Nifer o  
 geisiadau   
 a gefnogir

Cyllid a ddarparwyd 

Nifer o  
 geisiadau   
 a gefnogir

Cyllid a ddarparwyd 

£15,991

14

2%
£158,829

13

21%
£4,065

7

<1%
£14,925

12

2%
£5,780

8

<1%
£31,852

3

4%
£103,506

8

14%

Nifer o  
 ceisiadau a  
 gefnogir

Cyllid a ddarparwyd

Nifer o  
 ceisiadau a  
 gefnogir

Cyllid a ddarparwyd

Nifer o  
 ceisiadau a  
 gefnogir

Cyllid a ddarparwyd

Nifer o  
 ceisiadau a  
 gefnogir

Cyllid a ddarparwyd

Nifer o  
 ceisiadau a  
 gefnogir

Cyllid a ddarparwyd

Nifer o  
 ceisiadau a  
 gefnogir

Cyllid a ddarparwyd

Nifer o  
 ceisiadau a  
 gefnogir

Cyllid a ddarparwyd


