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Hanes yr Adolygiad
Dyddiad Rhif Adolygiad Crynodeb o’r Newidiadau Adran Gyfeirio Pwrpas Cyhoeddi

Ionawr 2016 2.0 Ail Gyhoeddiad Wedi uno â’r ddogfen 
cyfarwyddyd 

1. Cyflwyniad
Mae Pŵer Niwclear Horizon yn gwmni ynni yn y Deyrnas Unedig sy’n datblygu cenhedlaeth 
newydd o orsafoedd pŵer niwclear. Yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Hitachi, Ltd., 
rydym yn bwriadu darparu o leiaf 5,400MW o gapasiti cynhyrchu pŵer newydd i’r DU.

Gyda thir wedi’i sicrhau yn Wylfa ar Ynys Môn, Gogledd 
Cymru, ac yn Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gaerloyw, 
mae ein rhaglen gyfan yn golygu buddsoddiad o sawl biliwn 
o bunnoedd. Bydd ein prosiectau’n creu oddeutu 1,000 o 
swyddi parhaol ym mhob un o’n safleoedd, yn rhoi hwb i 
gyflenwadau pŵer carbon isel y DU ac yn helpu i ddatblygu 
sgiliau lleol a rhagolygon newydd i gyflenwyr Prydeinig.

Mae gorsaf pŵer niwclear yn fuddsoddiad tymor hir ac 
rydym yn cydnabod bod gennym gyfrifoldebau i’r cymunedau 
hynny lle’r ydym am weithredu. Mae Horizon wedi ymrwymo 
i feithrin a chynnal perthynas bositif â chymunedau lleol bob 
amser. I gyflawni’r nod hwn, bydd Horizon yn darparu cyllid i 
grwpiau’n flynyddol yn seiliedig ar y themâu a’r canllawiau a 
amlinellir yn y ddogfen hon.

2. Canllawiau
Mae’r canllaw hwn yn amlinellu’r meini prawf a ddefnyddir gan Horizon i ystyried ceisiadau am 
roddion elusennol, cyllid cymunedol a nawdd.

2.1 Gofynion
Dylai ceisiadau am gyllid sydd yn cael eu cyflwyno i Horizon 
fodloni’r gofynion canlynol:
•  Cyd-fynd ag o leiaf un o themâu elusennol neu gymunedol 

Horizon a bodloni dau o’r meini prawf sy’n sail iddynt.
•  Bod yn addas ar gyfer prosiectau cynaliadwy a gadael 

etifeddiaeth barhaol yn y cymunedau rydym yn gweithredu 
ynddynt.

•  Cael cysylltiad da â’n nod creiddiol o helpu i ddiwallu angen 
y DU am ynni carbon isel cynaliadwy, diogel a chadarn.

Mae Horizon yn croesawu ceisiadau gan elusennau 
cofrestredig, ysgolion, sefydliadau dysgu, a sefydliadau a 
grwpiau cymunedol. Dylai elusennau a sefydliadau cymwys 
adlewyrchu ethos gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd 
Horizon.

2.2 Beth rydym yn edrych amdano mewn cais:
Rydym wedi sefydlu tair thema allweddol ar gyfer ein 
dull o gefnogi elusennau a chymunedau, sy’n cysylltu â’n 
gweledigaeth a’n nodau corfforaethol, ac yn seiliedig ar nifer 
o feini prawf. Dyma’r themâu a’r meini prawf:

2.2.1 Addysg a Sgiliau
Cynlluniau a mentrau sy’n:
•  Cyfrannu at hyrwyddo addysg megis prosiectau oddi 

mewn i gwmpas y Cwricwlwm cenedlaethol, yn arbennig 
y rhai ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, 
mathemateg a phynciau amgylcheddol.

•  Gwella ac atgyfnerthu ymrwymiad y cwmni i gefnogi 
datblygu sgiliau yn lleol a bod yn greadigol o ran eu dull, 
yn arbennig wrth dargedu pobl ifanc a grwpiau anodd eu 
cyrraedd.

Nid oes rhaid cyflawni’r gweithgareddau trwy ddarparwr 
addysg ffurfiol.

2.2.2 Yr Amgylchedd
Cynlluniau a mentrau sy’n:
•  Atgyfnerthu ymrwymiad Horizon i reoli’r amgylchedd yn 

gynaliadwy trwy wella neu hyrwyddo’r canlynol:  
  Cynefinoedd bywyd gwyllt.
  Byw yn gynaliadwy.
  Effeithlonrwydd ynni ac adnoddau.

2.2.3. Cymunedau
Cynlluniau a mentrau sy’n:
•   Gwella ac atgyfnerthu’r ffordd mae Horizon yn ystyried 

diwylliant, treftadaeth, iechyd a lles y cymunedau rydym 
ni’n gweithio ynddynt.

• Hyrwyddo’r iaith Gymraeg, diwylliant a threftadaeth. 
• Hyrwyddo cydlyniad a hyfywedd cymunedol.

2.3 Ardal Ddaearyddol
Byddwn yn derbyn ceisiadau am gyllid gan sefydliadau a fydd 
yn cefnogi prosiectau yn yr ardaloedd daearyddol canlynol:
• Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy.
• O fewn radiws 10 milltir o’n safle yn Oldbury.
•  O fewn radiws 10 milltir o adeilad ein pencadlys yng 

Nghaerloyw.

Bydd blaenoriaeth ym mhob achos yn cael ei roi i brosiectau 
sydd â pherthynas glir (yn ddaearyddol ac yn ymarferol) â 
gwaith Horizon. Byddwn yn ystyried ceisiadau nad ydynt o 
fudd i’r ardaloedd a amlinellir uchod, fel eithriadau.
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2.4 Rhoddion, Cyllid a Nawdd
Bydd Horizon yn ystyried ceisiadau am roddion, cyllid 
a nawdd rhwng £500 a £5,000. Mewn amgylchiadau 
eithriadol, byddwn yn ystyried rhoddion sy’n fwy na’r swm 
hwn, dim ond i ymgeiswyr allu creu achos clir dros gael 
cefnogaeth ychwanegol.
Mae gan ymgeiswyr hawl i anfon mwy nag un cais. Fodd 
bynnag, dim ond un o’r ceisiadau all fod yn llwyddiannus 
mewn blwyddyn galendr. Os byddwn ni’n derbyn mwy o 
geisiadau nag y gellir eu diwallu, efallai y bydd rhaid i ni 
wrthod rhai ceisiadau sy’n bodloni’r meini prawf.
Bydd cyllid Horizon (oni nodir fel arall) yn rhodd unigol ac 
rydym yn cadw’r hawl i benderfynu pa 
geisiadau sy’n derbyn cyllid.

2.5 Ceisiadau na fydd yn cael eu cefnogi:
Ni fydd Horizon yn ystyried ceisiadau gan y canlynol: 
•  Sefydliadau sy’n edrych am gyllid i dalu cyflogau (yn llawn 

neu’n rhannol).
• Sefydliadau sy’n edrych am fudd masnachol.
•  Gweithgareddau sy’n ymwneud â hyrwyddo diddordebau 

crefyddol. Bydd gweithgareddau sydd heb fod yn 
ymwneud â ffydd ond sy’n cael eu gwneud gan 
sefydliadau sy’n seiliedig ar ffydd yn cael eu hystyried 
fesul achos, dim ond i’r rhaglenni fod yn gynhwysol.

•  Unigolion sy’n edrych am nawdd.
•  Hyrwyddo gweithgareddau gwleidyddol.
•  Prosiectau ymchwil.
•  Ad-dalu dyledion neu grantiau ôl-weithredol (ar gyfer 

gwaith sydd eisoes wedi cael ei wneud).
•  Prosiectau tramor ac eithrio amgylchiadau arbennig.
•  Sefydliadau sy’n edrych am gyllid i’w ailddosbarthu i 

elusennau eraill a sefydliadau nid er elw.
•  Sefydliadau sy’n edrych am wobrau raffl.
•  Cynghorau sir, ardal neu dref.
•  Sefydliadau sy’n edrych am gyllid i dalu am gostau megis 

biliau cyfleustodau a chyfraddau adeiladu.
Nodwch nad yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol a bod Horizon 
yn cadw’r hawl i wrthod y cais os yw’n teimlo nad yw’r rhodd 
neu’r nawdd yn briodol.

3. Gwneud Cais am Gyllid
Er mwyn i’r cyllid gael ei ystyried, rhaid i’r ymgeiswyr lenwi’n Ffurflen Gais Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd.
Mae modd cael gafael ar gopi o’r ffurflen hon ar wefan 
Horizon, neu drwy’r post, os gofynnir amdani. Dylid anfon 
ffurflenni cais wedi’u llenwi drwy e-bost i: 
cymuned@horizonnuclearpower.com 

neu drwy’r post i:
Horizon Nuclear Power, Corporate Affairs,  
Sunrise House, 1420 Charlton Court, 
Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AE. 

4. Y Broses o Wneud Penderfyniad
Bydd y Grŵp Adolygu yn gwneud penderfyniadau ar gyllid bob mis.
Rôl y Grŵp Adolygu yw sicrhau bod yr holl geisiadau am gyllid yn cael eu gwerthuso’n deg ac yn gyson, yn unol â’r canllawiau a’r prif 
themâu yn y ddogfen hon.

4.1 Rhoi Gwybod am y Penderfyniad
Bydd Horizon yn hysbysu ymgeiswyr o fewn 10 diwrnod er 
mwyn cadarnhau eu bod wedi cael y cais. Mae’r Grŵp Adolygu 
yn cyfarfod bob mis i wneud penderfyniadau ar ddosbarthu 
cyllid. Bydd ceisiadau’n cael eu hystyried yn y cyfarfod nesaf 
sydd wedi’i drefnu gan y Grŵp Adolygu. Fel arfer, ni fydd 
ceisiadau’n cael eu hystyried y tu allan i’r cyfarfodydd, ac eithrio 

o dan amgylchiadau eithriadol. Bydd penderfyniadau a wneir 
gan y Grŵp Adolygu yn cael eu cofnodi’n ffurfiol a’u hanfon at 
ymgeiswyr yn ysgrifenedig. Y Cyfarwyddwr Ariannol sydd yn 
cymeradwyo’r broses yn derfynol. Mae’r penderfyniad a wneir 
gan Horizon yn derfynol ac ni fydd gennych hawl i apelio.

5. Talu ac Ariannu
Bydd y cyllid yn cael ei weinyddu gan y Rheolwr Cynaliadwyedd Corfforaethol ac yn cael ei dalu i’r sefydliad sy’n elwa. Byddwn yn 
cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus i gael rhagor o fanylion o ran gwneud taliadau. Mewn rhai amgylchiadau, bydd taliadau’n cael 
eu gwneud mewn rhandaliadau neu yn seiliedig ar gyflawni amcanion prosiectau. Cytunir ar y rhain ar y cyd â’r ymgeisydd. 
Bydd manylion yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu 
cyhoeddi drwy amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys:
• Cylchlythyron cymunedol.
• Gwefan Horizon.

• Mewnrwyd Horizon.
• Datganiadau i’r wasg mewn cyfryngau lleol.
Dylai’r holl gyfathrebu allanol gefnogi amcanion Horizon a’r 
rhai sy’n cael eu hariannu, a dylent gytuno ar wneud hynny.

6. Gwybodaeth Ategol
• Ffurflen Gais Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd.


