
Cynllun economaidd-gymdeithasol Magnox
Cyllid a ddarparwyd yn 2019-2020

Cefnogi cymunedau

£1,012,536 113  
O SEFYDLIADAU

Cyllid a ddyfarnwyd fesul rhanbarth 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

£912,850
£43,034
£56,652

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 gefnogi cyflogaeth leol, 
isadeiledd cymdeithasol neu arallgyfeirio economaidd.

111 swyddi  
anuniongyrchol 
wedi eu creu

1,056 swyddi 
wirfoddol

3,837 cyfleoedd 
hyfforddi

10 swyddi  
newydd

2 fusnes  
newydd

30 swydd wedi  
eu diogelu

Mae pob £1 a fuddsoddwyd gan gynllun economaidd-
gymdeithasol Magnox wedi sicrhau £3.77 o ffynonellau eraill.

Yr Alban          £350,931 De Ddwyrain Lloegr  £15,193

Cymru             £368,714 De Lloegr         £110,474

De Orllewin Lloegr  £167,224
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Hunterston A 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

4%
6%

90%



Wylfa 3 prosiect £460,000 Dungeness A 1 prosiect £400,000 Sizewell A 1 prosiect £50,000

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

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.
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Safleoedd blaenoriaeth ganolig Safleoedd blaenoriaeth isel

Cyllid a ddarparwyd i safleoedd y brif flaenoriaeth

£47,302

5

£4,671
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£258,231
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£191,873
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£176,841
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Mae cynllun economaidd-gymdeithasol Magnox wedi 
sicrhau £3,823,965 o gyllid cyfatebol ac wedi cefnogi:

£910,000 o gyllid uniongyrchol ychwanegol NDA

532  
o ysgolion wedi  
eu cefnogi 
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gweithgareddau 
STEM

19  
digwyddiadau 
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