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Duncan Hawthorne

Hanes Adolygu
Dyddiad Rhif Adolygiad Crynodeb o’r Newidiadau Cyfeirnod Adran Pwrpas Cyhoeddi

1.0 Argraffiad Cyntaf

Medi 2013 2.0 Adolygu a diwygio i adlewyrchu’r 
gofynion cyfredol

Pawb Ailgyhoeddi

Mawrth 2017 3.0 Ail-ysgrifennu’r polisi i ddisodli’r polisi 
Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Pob un Ailgyhoeddi

Polisi Cynaliadwyedd Corfforaethol Horizon
YR UNIGOLYN ATEBOL AR GYFER Y POLISI HWN YW’R 
CYFARWYDDWR MATERION CORFFORAETHOL

Ein Gweledigaeth
Rydyn ni’n credu bod taer angen pŵer niwclear newydd yn y Deyrnas Unedig er mwyn 
helpu i fynd i’r afael â’r her hollbwysig a chymhleth o sicrhau dyfodol sy’n rhoi pwyslais ar 
ynni cynaliadwy. Bydd Horizon yn darparu ynni sicr, fforddiadwy a charbon isel ar gyfer y 
genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.
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1 Mae Horizon yn cyfeirio at Horizon Nuclear Power Wylfa Limited. Gallai cwmnïau eraill sy’n rhan o Grŵp Horizon ddefnyddio System Reoli Horizon. Mewn achos o’r fath, mae’r 
polisi hwn yn berthnasol i staff sy’n gweithio i’r cwmnïau hynny ac ar eu rhan, yn ogystal â’r rheini sy’n gweithio i Horizon ac ar ei ran.

Mae’n berthnasol i’r canlynol
Mae cynnwys y polisi hwn yn berthnasol i bob aelod o staff sy’n gweithio i Horizon ac ar ei ran.1

Datganiad Polisi
Mae ein hymrwymiadau o ran cynaliadwyedd yn arwain 
Horizon, gan wneud yn siŵr ein bod yn rheoli ein heffeithiau ac 
yn sicrhau’r budd mwyaf posib o ran cynaliadwyedd. I gyflawni 
hyn, byddwn yn:

1.1.  Datblygu strwythur llywodraethu cadarn sy’n 
rhoi arweinyddiaeth glir ac atebolrwydd ar gyfer 
cynaliadwyedd

1.2.  Bod yn drylwyr ac yn glir er mwyn adnabod yr 
effeithiau cynaliadwyedd rydyn ni’n eu rheoli, ac 
integreiddio cynaliadwyedd yn ein prosiectau

 1.3. Pennu a chyflawni amcanion cynaliadwyedd sy’n 
sail i’n strategaeth cynaliadwyedd, yn sbarduno ein 
dyheadau ac yn gwreiddio cynaliadwyedd:

  1.3.1.  Llunio targedau perthnasol a dangosyddion 
perfformiad allweddol

  1.3.2.  Sicrhau bod staff sydd â swyddi sy’n 
dylanwadu’n sylweddol ar amcan cynaliadwyedd 
yn deall yn iawn beth yw eu cyfrifoldeb

  1.3.3.  Meithrin hyder staff drwy ddulliau hyfforddi 
a datblygu gallu, er mwyn rhoi’r hyder 
iddynt ysgwyddo cyfrifoldeb personol dros 
gynaliadwyedd

  1.3.4.  Sicrhau bod perfformiad yn cael ei adolygu ar 
lefel tîm Arwain Horizon

1.4.  Bod yn agored i drafodaeth a chraffu drwy fod mor 
dryloyw ag y bo modd gyda phawb y mae ein busnes 
yn effeithio arno:

  1.4.1.  Mynd ati’n fwriadol i adnabod a siarad â 
rhanddeiliaid ehangach, sef unrhyw un y gallai 
ein busnes effeithio arnynt, neu a allai effeithio 
ar ein busnes ni

  1.4.2.  Defnyddio amrywiaeth o ddulliau ffurfiol 
ac anffurfiol i wneud yn siŵr ein bod yn 
ymgysylltu’n effeithiol â’r rhanddeiliaid hynny

  1.4.3.  Adrodd yn ôl yn flynyddol, a hynny mewn 
ffordd agored a thrwyadl, am y gweithgareddau 
sy’n cefnogi ein hamcanion, a sicrhau bod yr 
adroddiadau ar gael yn eang

1.5.  Bod yn gydweithredol, a gweithio gydag eraill i 
gyflwyno ein hamcanion ar gyfer cynaliadwyedd:

  1.5.1.  Gweithio’n benodol gyda’n partneriaid busnes 
i sicrhau eu bod yn gweithio mewn ffordd sy’n 
cefnogi ein hamcanion a’n hymrwymiadau o ran 
cynaliadwyedd

Rheswm dros y Polisi hwn
This Corporate Sustainability Policy underpins Our Vision by defining our purpose beyond the 
purely financial and setting our Sustainability Commitments, while remaining flexible to the 
changing nature and scale of our projects and company.

We believe we offer solutions to some crucial  
sustainability needs: 

• The world needs to combat climate change and we offer  
a large scale and proven source of low carbon energy

• The UK needs reliable and secure energy and we offer 
up to 5.4 GW of base-load electricity capacity generated 
using a here-and-now technology

• The locations we work in need strong communities and  
we shall offer investment and quality jobs for many years 
to come

At the same time, we are acutely aware that building and 
operating a nuclear power station is a demanding and 
exacting project which comes with its own challenges  
and impacts.
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Cyfrifoldebau
Mae’r gwaith o gyflawni a goruchwylio materion yn ymwneud â Chynaliadwyedd wedi’i 
ddirprwyo i’r Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol.

Fodd bynnag, mae angen cefnogaeth holl weithwyr Horizon a’r 
rheini sy’n gweithio ar ein rhan i roi’r polisi ar waith yn llwyddiannus. 

 Gweithgarwch Swydd

Polisi Cynaliadwyedd Corfforaethol, Safonau ac adrodd Rheolwr Cynaliadwyedd Corfforaethol

Rheoli cynaliadwyedd dylunio Pennaeth Peirianneg Prosiect

Rheoli arferion adeiladu cynaliadwy Pennaeth Adeiladu

Rheoli cynaliadwyedd (cymunedau lleol) Pennaeth Datblygu Strategol/Rheolwr Cyfathrebu Allanol

Rheoli Cynaliadwyedd – Safle Oldbury Pennaeth Eiddo 


