
Mae Magnox wedi ymrwymo i ddarparu a galluogi cefnogaeth economaidd-gymdeithasol ar gyfer y cymunedau 
lle mae’n gweithio. Mae cynllun economaidd-gymdeithasol Magnox yn cael ei weinyddu gan Magnox ar ran 
yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear a Cavendish Fluor Partnership. Ei nod ydy helpu cynlluniau sy’n gwella 
darpariaeth addysg a sgiliau neu’n cefnogi cyflogaeth leol, arallgyfeirio economaidd neu seilwaith cymdeithasol.

Cefnogi cymunedau

Cynllun economaidd-gymdeithasol Magnox 
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Amcanion y cyllid
Mae cyllid cynllun economaidd-gymdeithasol 
Magnox ar gael ar dair lefel er mwyn ein 
helpu i gyflawni ein nodau:

84%
NOD 1
£738,949

8%
NOD 2
£72,944

8%
NOD 3
£68,773

% o gyllid a ddyfarnwyd 
yn ôl nod cyllido

£359,520

£179,633

£35,148

£306,365
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NOD 1
Lliniaru effaith economaidd-gymdeithasol 
datgomisiynu dros £10k

NOD 2
Helpu i adeiladu cymunedau cynaliadwy 
hyd at £10k

NOD 3
Bod yn gymydog da hyd at £1k

75  swyddi newydd

40  swyddi wedi’u diogelu

20  swyddi gwirfoddol

11  busnesau newydd

3  unedau busnes

4346  cyfleoedd hyfforddi

18  prentisiaethau

£4.39m  cyllid allanol

£1.5m  budd economaidd 
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Cyllid wedi’i 
flaenoriaethu
Mae cyllid yn cael ei flaenoriaethu yn 
ôl amserlen cau’r safle ac amodau 
economaidd-gymdeithasol amlwg yn 
yr ardal teithio i’r gwaith.

Dau yn uno
Ar 1 Ebrill 2015, daeth Magnox a ‘Research Sites Restoration Limited’ 
(RSRL) ynghyd o dan un drwydded – Magnox.  Cafodd cynlluniau 
economaidd-gymdeithasol Magnox ac RSRL eu huno i greu un broses 
effeithlon a symlach ar 1 Ebrill 2015 gyda hyd at £1miliwn o arian ar gael i 
gefnogi dyfodol cynaliadwy yng nghymunedau Magnox.

I gael gwybod mwy edrychwch ar 
https://magnoxsocioeconomic.com
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Total
£354,865

Trawsfynydd
£52,352

Dungeness
£248,205

Bradwell
£54,308
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£13,400


