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Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe wedi llunio’r Ddogfen Cynnig 
Cyfranddaliadau hon hyd eithaf ei allu gyda’r gefnogaeth oedd ar gael iddo ar y pryd. Mae risg ynghlwm wrth 

Fuddsoddi yn y Cynnig hwn, a dylai darpar aelodau ddarllen y ddogfen hon yn ofalus. Os byddwch mewn unrhyw 
amheuaeth ynghylch cynnwys y ddogfen hon neu’r camau y dylech eu cymryd, rydym yn argymell yn gryf eich bod 

yn troi at ymgynghorydd ariannol neu ymgynghorydd proffesiynol arall. 

Tynnwyd y lluniau a ddefnyddiwyd yn y cynnig cyfranddaliadau hwn gan Fwrdd CYMCA neu gan Jason Rogers, Cyngor 

Abertawe. Mae'r holl graffeg dan drwydded gan www.freepik.com. Cyfieithwyd gan Trosiadau Twt.
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Gareth Tucker,  

Cadeirydd Ynni a Menter Cymunedol Abertawe Cyf.  
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Fel Cadeirydd Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe (CYMCA) Cyf, mae’n bleser mawr gennyf eich cyflwyno 
i’n cynnig cyfranddaliadau cymunedol cyntaf, a fydd yn talu am 10 gosodiad ynni solar yn Abertawe. Fe ymunais i 
â’r cynllun oherwydd fy mod yn credu’n angerddol mewn defnyddio ynni adnewyddadwy a chefnogi datblygiad 
cymunedol yn fy ardal leol. Rwyf wedi gweld effaith gadarnhaol cynlluniau ynni cymunedol mewn rhannau eraill o 
Gymru a’r Deyrnas Unedig, ac rwyf wrth fy modd yn cael bod yn rhan o’r tîm rhagorol a’r partneriaid cefnogol sydd 
wedi dod â rhai o’r manteision hyn i Abertawe. 

Mae CYMCA yn gwmni ynni adnewyddadwy newydd, unigryw, sy’n eiddo i’r gymuned. Fe’i sefydlwyd gan ein cyngor 
lleol (Cyngor Abertawe), ond mae bellach yng ngofal annibynnol grŵp o Gyfarwyddwyr o’r ardal leol. Ein nod yw 
cynnig buddsoddiadau moesegol diogel mewn prosiectau ynni adnewyddadwy a defnyddio’r elw o bob cynllun i 
gefnogi rhai o’r cymunedau tlotaf yn Abertawe. 

Yn ystod Awst a Medi 2016 fe osodon ni baneli solar PV ar 9 ysgol ac 1 cartref gofal yn ac o amgylch wardiau Townhill 
a Phenderi yn Abertawe. Rydyn ni eisoes yn darparu trydan glanach a mwy fforddiadwy i bob un o’r adeiladau lletya, 
yn ogystal ag adnodd addysgol gwerthfawr i’r gymuned leol. 

Nawr rydym ni’n trefnu cynnig cyfranddaliadau cymunedol, gyda’r nod o godi £425,000 a fydd yn talu nôl fenthyciad 
adeiladu tymor byr gan Cyllid Cymdeithasol Robert Owen. Rydym yn eich gwahodd i ddod yn aelod o CYMCA drwy 
fuddsoddi yn ein cynllun, a fydd yn defnyddio incwm a sicrheir o daliadau Tariff Bwydo-i-Mewn (FiT), taliadau Tariff 
Allforio a gwerthu peth o’r trydan ar y safle.  Byddwn yn cynnig cyfradd llog flynyddol ragamcanol o 6% i 
fuddsoddwyr, a bydd y rhan fwyaf o’r elw yn mynd i Gronfa Budd Cymunedol. Rydym yn rhagweld y bydd y gronfa 
hon yn cynhyrchu mwy na £500,000 yn ystod oes y prosiect, i gefnogi twf ynni adnewyddadwy a datblygu menter yn 
y gymuned leol. 
 
Y pris a roddwyd ar gyfranddaliadau didynadwy yn CYMCA yw £1 yr un, a chewch fuddsoddi cyn lleied â £50 os ydych 
chi’n byw yn Ninas a Sir Abertawe (£250 y tu allan i Abertawe). Trwy brynu cyfranddaliadau byddwch yn dod yn rhan 
o berchnogaeth gydweithredol ynni adnewyddadwy yn lleol; yn cael llais cyfartal yng ngweithrediad CYMCA; yn helpu 
i benderfynu sut mae’r arian yn cael ei wario yn y gymuned leol; yn helpu i leihau effaith newid yn yr hinsawdd. 

Bydd ein Cynnig Cyfranddaliadau yn cael ei lansio ar 7 Tachwedd 2016 ac yn dod i ben am 12 ganol dydd ar 16 
Rhagfyr 2016. Rydym ni’n gobeithio eich bod chi’n gyffrous am ein cyflawniadau hyd yma, ac edrychwn ymlaen at 
dderbyn eich cais a’ch croesawu’n aelod o CYMCA.
Yn gywir,  



 
 

CYNNIG CYFRANDDALIADAU
I GODI

 

£425,000 

YNNI GLAN
AR GYFER
9 YSGOL AC
1 CARTREF GOFAL
YN ABERTAWE

 
 

 

360 kWp 
WEDI”I OSOD YN  

2016 

£100k BUDDSODDIAD O

 
GAN Y CYNGOR LLEOL 

1440 
O BANELI SOLAR 

£50*
 BUDDSODDIAD

LLEIAF O

UN AELOD, 
UN BLEIDLAIS

 
 

£500k+
 CRONFA BUDD

CYMUNEDOL O

6% ENILLION RHAGAMCANOL O

* £250 Y TU ALLAN I DDINAS A SIR ABERTAWE  

CRYNODEB O”R CYNNIG
CYFRANDDALIADAU
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CYMCA
CYNNIG
CYFRANDDALIADAU

^



MEITHRIN CAPASITI, 
HYGREDEDD A HYDER

O FEWN Y GRWP
A HEFYD YN Y

GYMUNED 

BETH YW EIN NOD?  

 

 

 

BETH YW CYMCA?  CYNNYDD HYD YMA 

AM CYMCA  
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CYNYDDU
YMWYBYDDIAETH
O FATERION YNNI

 
DARPARU YMDEIMLAD

O BERCHNOGAETH
AR Y CYNLLUN 

 

ANNOG POBL LEOL
I GYDWEITHIO
I GYFLAWNI
RHYWBETH

I”W CYMUNED 

   

Cymdeithas Budd Cymunedol a sefydlwyd ym mis 
Medi 2015 i ariannu a rheoli gosodiadau ynni 
adnewyddadwy sydd ym mherchnogaeth y gymuned 
yn Ninas a Sir Abertawe yw Cynllun Ynni a Menter 
Cymunedol Abertawe (CYMCA). 

Mae CYMCA yn wahanol i’r rhan fwyaf o grwpiau ynni 
cymunedol eraill yn yr ystyr ein bod wedi cael ein 
sefydlu gan ein Cyngor lleol (Cyngor Abertawe) a’n 
bod ni’n gweithredu yn rhai o ardaloedd tlotaf Cymru. 

Daeth grŵp bach o breswylwyr lleol a gweithwyr 
proffesiynol at ei gilydd i ffurfio ein Bwrdd ac rydym 
wedi cyflwyno ein cynllun cyntaf gyda chefnogaeth y 
Cyngor a Rhaglen Ynni Lleol Llywodraeth Cymru.

Yn union 12 mis ers ein sefydlu, roeddem mewn 
sefyllfa i ddathlu gosod paneli solar ar 10 adeilad 
cyhoeddus yn Abertawe yn ystod Awst a Medi 2016. 
Byddwn yn darparu trydan rhatach i’r safleoedd 
lletya ac yn derbyn cymhorthdal Tariff 
Bwydo-i-Mewn tymor hir ar gyfer y trydan a 
gynhyrchir. I ariannu’r gosodiadau, llwyddwyd i 
sicrhau benthyciad tymor byr gan y buddsoddwr 
moesegol o Gymru, Cyllid Cymdeithasol Robert 
Owen. 

Nawr rydym yn cynnig cyfranddaliadau cymunedol i 
alluogi pobl i fuddsoddi yn y cynllun. Ein nod yw 
codi £425,000 gyda chyfradd llog flynyddol 
ragamcanol o 6%. Bydd y rhan fwyaf o elw’r cynllun 
yn mynd i gronfa budd cymunedol, a neilltuir cronfa 
fechan er mwyn datblygu prosiectau newydd. 

Mae ynni adnewyddadwy yn adnodd na wneir defnydd digonol ohono mewn rhannau helaeth o Abertawe, yn 
arbennig yn y cymunedau tlotaf. Nod CYMCA yw newid hyn trwy fanteisio ar gyfleoedd cyffrous ar draws y Ddinas 
a’r ardaloedd o amgylch. 

Byddwn ni’n gwneud hyn trwy gefnogi cymunedau lleol i greu cyfoeth o brosiectau ynni adnewyddadwy lleol a 
chynhyrchu trydan rhatach, glanach. Byddwn yn ceisio defnyddio ein prosiectau i gynyddu ymwybyddiaeth o 
faterion ynni, darparu ymdeimlad o berchnogaeth a defnyddio’r elw (ein Cronfa Budd Cymunedol) i hybu sgiliau, 
menter, twf economaidd a chreu swyddi yn yr ardal leol. 



SUT MAE”R CYNLLUN YN GWEITHIO? 

1 - NODI SAFLEOEDD ADDAS AR GYFER  
GOSODIADAU YNNI ADNEWYDDADWY  

2 - CYTUNO AR GONTRACTAU 
A THREFNIADAU CYFREITHIOL 

3 - CODI ARIAN I DALU  
AM OSOD PANELI  
 SOLAR PV  

4 - Y PANELI”N CYNHYRCHU 
TRYDAN O OLAU”R HAUL AM 20+ 
O FLYNYDDOEDD

 

5 - TENANTIAID YR  
ADEILADAU”N ELWA O DRYDAN  
RHATACH, GLANACH AC  
ARDDANGOSFEYDD ADDYSGOL 

6- BUDDSODDWYR YN 
DERBYN TALIADAU LLOG  
GYDAG ADENILLION  
RHAGAMCANOL O 6% 

7 - YR ARIAN DROS BEN YN 
CEFNOGI DATBLYGU  
SGILIAU A MENTER  
YN YR ARDAL  
LEOL 

8 - CYMCA YN NODI CYFLEOEDD NEWYDD  
AR GYFER YNNI ADNEWYDDADWY  
YM MHERCHNOGAETH  
Y GYMUNED  

 

 

 7 

CYFRADD 
LLOG O 6%

  
 

 
 
 

   
  

YN Y DYFODOL



EIN CYFLAWNIADAU  

 

GOSODIADAU  

-

 

 

LLIFOEDD INCWM  

CRONFA BUDD CYMUNEDOL
 

 

EIN PROSIECT CYNTAF 
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Hyd yma, rydym wedi rhoi contractau cyfreithiol ar 
waith a sicrhau benthyciad tymor byr o £400k. 
Rydym wedi defnyddio’r arian yma i osod 1440 o 
baneli solar ar adeiladau sy’n eiddo i’r cyngor lleol; 
sef 9 ysgol ac 1 cartref gofal yn ac o amgylch wardiau 
Penderi a Townhill. Mae’r rhain eisoes yn darparu 
360kWp o drydan glanach a mwy fforddiadwy. 

Nawr rydym wedi lansio ein cynnig cyfranddaliadau 
cymunedol i alluogi pobl i fuddsoddi yn y cynllun.

Rhoddwyd y gosodiadau yn eu lle yn ystod gwyliau 
haf 2016 cyn y dyddiad cau ar gyfer ein Tariff 
Bwydo-i-Mewn (FiT), sef 27 Medi 2016. Bydd y 
paneli’n darparu ynni adnewyddadwy am fwy nag 
20 mlynedd, ac yn lleihau biliau ynni pob safle yn 
sylweddol. 

Ar hyn o bryd mae unedau arddangos addysgiadol 
yn cael eu gosod, fel bod y disgyblion, y staff a’r 
rhieni’n cael cyfle i fonitro perfformiad y systemau.

Bydd CYMCA yn cynhyrchu incwm o dair prif 
ffynhonnell, sef: 

Taliadau Tariff Bwydo-i-Mewn (FiT) – am bob uned 
o drydan a gynhyrchir (11.85c/kWh wedi’i gysylltu  
â chwyddiant) 

Taliadau Tariff Allforio – am bob uned o drydan 
dros ben a werthir yn ôl i’r grid (4.91c/kWh wedi’i 
gysylltu â chwyddiant)

Cytundeb Prynu Pŵer (CPP) – cytundeb 20 
mlynedd sy’n pennu cyfradd daladwy gan bob safle 
am ddefnyddio’r trydan a gynhyrchir ar y safle. 
Pennwyd cyfradd hanner ffordd rhwng y tariff 
allforio a phris uned fanwerthu o drydan (adolygir 
hyn yn flynyddol). Mae hyn yn gwarantu arbedion i 
bob safle a hefyd yn helpu i chwyddo’r gronfa budd 
cymunedol gymaint â phosibl. 

Bydd CYMCA yn defnyddio’r arian a gynhyrchir o’i 
brosiectau i dalu am ddatblygu menter a sgiliau yn rhai 
o ardaloedd tlotaf Abertawe. Rydym yn rhagweld y 
byddwn yn cynhyrchu cronfa budd cymunedol gwerth 
mwy na £500k yn ystod oes y prosiect. Yn unol â 
Rheolau ein Cymdeithas, cytunir ar ddosbarthiad yr 
elw gan ein haelodau ym mhob CCB.



EIN SAFLEOEDD 

Lleoliad    *  * 
       

YSGOL GYFUN GYMRAEG BRYN TAWE  50  YSGOL GYMUNEDOL DYLAN THOMAS  50  
YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL TOWNHILL   40  YSGOL GYNRADD Y CLAS 40  

YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL Y GORS  50  YSGOL GYNRADD CADLE  20  

TY ROSE CROSS   30  YSGOL GYNRADD GENDROS  30  

YSGOL GYNRADD BLAENYMAES   30  YSGOL GYNRADD BRYNHYFRYD  20  

CANOL DINAS  
ABERTAWE  

TOWNHILL 

BRYNHYFRYD 

       Y CLAS 

       BLAENYMAES 

BRYN TAWE 

TY ROSE CROSS 
 

DYLAN 
THOMAS 

CADLE 

GENDROS 

GORS 

*Cynrychiolir capasiti mewn kWp 

G 

 

1 filltir 

PENDERI  

TOWNHILL 

 

 9 

Capasiti Lleoliad Capasiti

^

^

^

^

BAE ABERTAWE



Y BUDDSODDIAD  
ADENILLION AR FUDDSODDIAD (ROI) 

TRETHIANT
 

GWERTHU NEU DDIDYNNU 
CYFRANDDALIADAU  

 

 

 

 

 

 

GWYBODAETH BELLACH
 

 

 

 
 
 

Mick Brown, Prif Swyddog Gweithredol
Cyllid Cymdeithasol Robert Owen
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Fel cymdeithas budd cymunedol, gall CYMCA dalu llog 
i’r Aelodau ar eu cyfranddaliadau, a hynny ar gyfradd 
ddigonol i sicrhau a chadw’r cyfalaf sy’n ofynnol i 
gyflawni ei amcanion a bodloni ei ofynion. 

Mae CYMCA yn rhagweld y bydd yn talu cyfradd llog 
flynyddol gros o 6% i’r Aelodau yn ystod blwyddyn 
lawn gyntaf ei weithrediad. Erbyn hynny bydd unrhyw 
waith adfer angenrheidiol wedi’i wneud, erbyn 1af 
Ionawr 2017, fan bellaf, yn ôl yr amcangyfrifon. Telir 
yr holl symiau sy’n weddill i’r gronfa budd cymunedol 
a phrosiectau newydd. 

Mae Cyfranddaliadau Didynadwy yn cael eu cyflwyno i 
godi’r cyfalaf yma, a thelir llog gan CYMCA yn 
flynyddol, chwe mis wedi diwedd y Flwyddyn Ariannol 
berthnasol. Cyfrifir y llog ar Gyfranddaliadau 
Didynadwy o 1af Ionawr, 2017. Mae croeso i’r 
aelodau gyfrannu rhan neu’r cyfan o’u taliadau llog 
blynyddol rhagamcanol o 6% i’r Gronfa Budd 
Cymunedol, er nad oes disgwyl iddynt wneud hynny. 

Cynghorir darpar aelodau i geisio cyngor treth 
annibynnol os ydynt am gael eu rhyddhau o Drethi 
Enillion Cyfalaf a Threthi Etifeddu. 

“Creodd gallu CYMCA i gwblhau proses diwydrwydd 
dyladwy fanwl o fewn cyfnod byr gryn argraff arnon ni. 
O adolygu’r rhagamcanion ariannol, credwn fod hwn yn 
brosiect meincnod, ac rydym yn falch iawn o ddarparu 
benthyciad o £400k i sicrhau ei lwyddiant.” 

Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi mai yn ôl disgresiwn y 
Cyfarwyddwr y bydd unrhyw ddidyniad yn digwydd, a 
hefyd yn amodol ar argaeledd cyllid digonol. Mae gan 
Fwrdd CYMCA hawl i newid y cyfnod o rybudd neu atal 
didyniadau. Ni fydd CYMCA yn talu mwy nag y talwyd 
am y Cyfranddaliadau Didynadwy i’r Aelodau. 

Yn gyffredinol bydd Cyfarwyddwyr y Gymdeithas yn 
rhoi blaenoriaeth i ad-dalu Cyfranddaliadau Didynadwy 
ar sail dyddiad derbyn y rhybudd yn gofyn am 
ad-daliad. Fodd bynnag, yn achos marwolaeth Aelod, 
rhoddir blaenoriaeth wedi’i chyflymu i gais ffurfiol am 
ad-dalu Cyfranddaliadau Didynadwy gan gynrychiolydd 
ystâd yr Aelod a benodwyd yn gyfreithiol. 

Yn ddiweddar cyflwynodd yr Awdurdod Ymddygiad 
Ariannol (FCA) reoliadau newydd ynghylch hyrwyddo 
cyfranddaliadau, bondiau a dyledebau sydd heb eu 
rhestru ar gyfnewidfa stoc gydnabyddedig, ac nac 
ydynt yn rhan o gronfa. Cyn i chi fedru gwneud cais 
am gyfranddaliadau, bydd angen i ni ofyn i chi 
ddatgan pa fath o fuddsoddwr ydych chi a gwirio 
eich bod yn deall natur y buddsoddiad rydych yn ei 
ystyried a’r risgiau dan sylw. 

I gael rhagor o fanylion am y broses o wneud cais, 
cysylltwch ag Ethex:

help@ethex.org
01865 403304

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch 
telerau’r Cynnig, cysylltwch â Bwrdd CYMCA:

secretary@swanseacommunityenergy.org.uk
07547 520315

Ni chaniateir trosglwyddo Darpar Gyfranddaliadau 
Didynadwy yn CYMCA ond yn sgîl marwolaeth neu 
fethdaliad neu (yn achos sefydliad neu bartneriaeth 
anghorfforedig) adeg newid enwebai, ac felly ni ellir eu 
gwerthu i drydydd parti na’u masnachu. Ni ragwelir y 
bydd y Cyfranddaliadau Didynadwy yn werth mwy na’u 
gwerth enwol o £1. 

Mae modd didynnu cyfranddaliadau ddwy flynedd wedi 
dyddiad eu cyflwyno, ar ôl rhoi tri mis o rybudd. 



CRONFA BUDD CYMUNEDOL 
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PWY FYDD YN GYMWYS? 
UNIGOLION, GRWPIAU, YSGOLION A PHROSIECTAU

 
AR GAEL I DDINAS A SIR ABERTAWE

 
BLAENORIAETH O FEWN 1 FILLTIR I’R SAFLEOEDD

 
DIM CYFYNGIAD OEDRAN

 

 

 

SUT CAIFF EI RHEOLI? 
CYNIGIR AR FFURF GRANTIAU NEU FENTHYCIADAU BYCHAIN 

 
BYDD ANGEN CEISIADAU NEU ENWEBIADAU

 
GWNEIR PENDERFYNIADAU GAN YR AELODAU YN Y CCB

 
CRONFA’N CAEL EI DYRANNU’N FLYNYDDOL  

 

BETH BYDDWN NI”N EI ARIANNU? 
 BYDD ANGHENION Y GYMUNED YN NEWID DROS AMSER, OND RYDYN NI”N DEBYGOL O ARIANNU UNRHYW BETH SY”N 

YMWNEUD AG YNNI A MENTER YN Y GYMUNED LEOL.

GALL HYN GYNNWYS YNNI ADNEWYDDADWY, EFFEITHLONRWYDD YNNI, TRAFNIDIAETH CARBON ISEL, NEWID TARIFF, 
YMWYBYDDIAETH O YNNI A MANNAU CYMUNEDOL, DATBLYGU MENTER, COSTAU CYCHWYN BUSNES, DATBLYGU 

SGILIAU, HYFFORDDIANT, TIWTORA.

HYFFORDDIANT



RHAGAMCANION ARIANNOL 
LLIF ARIAN  
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CRYNODEB O’R RHAGAMCANION LLIF ARIAN AR ÔL COMISIYNU 

 5 mlynedd hyd at
31-Rhag-2021

 
 

5 mlynedd hyd at
31-Rhag-2026

 
 

5 mlynedd hyd at 
31-Rhag-2031

 
 

5 mlynedd hyd at
31-Rhag-2036

 
 

 £370,320 £402,305 £443,905 £481,203 

 (£56,856) (£63,331) (£71,654) (£79,627) 

Cyllideb dadgomisiynu / ymadael     (£30,471) 

Llif arian sydd ar gael i ariannu ac i’r Gronfa Budd Cymunedol  £310,950  £336,172  £368,595   £367,585  

Taliadau llog yr Aelodau  (£118,527)  (£96,125) (£66,146) (£25,952) 

Ad-daliadau cyfalaf yr Aelodau (£66,235) (£88,637) (£118,616)  (£155,660)  

 (£83,329)  (£132,776)  (£195,177) (£236,132)  

Llif arian a gedwir ar gyfer y cyfnod £42,859 £18,635  (£11,344)  (£50,150)  

NODIADAU  RHAGDYBIAETHAU 

 

• 

• 

•

•
 

•

 

• 

 
 

Yn y tabl isod ceir crynodeb o ragamcanion llif arian y Gymdeithas ar ôl comisiynu yn ystod oes 20
mlynedd y prosiect:

Incwm gweithredu (gwerthu trydan a FiT) 

Costau gweithredu 

Cronfa gymunedol a phrosiectau newydd (cyn treth)

Rhagamcanion heb eu harchwilio a seiliwyd ar nifer o 
ragdybiaethau yw’r datganiadau i’r dyfodol, ac ni ddylid 
dibynnu arnynt fel dangosyddion perfformiad at y 
dyfodol. Nid oes gwarant y cyflawnir y rhagamcanion hyn. 

Bydd yr incwm yn deillio o werthu trydan sy’n cael ei 
allforio yn ogystal â thaliadau trwy’r cynllun Tariff 
Bwydo-i-Mewn. 

Y costau yw taliadau rheoli gweithredu a chynnal, 
yswiriant, rhent a threthi, darpariaethau atgyweirio (e.e. 
ar gyfer gwrthdroyddion). 

Rhag-gofrestrwyd y prosiect yn llwyddiannus gydag 
Ofgem erbyn 27 Medi 2015 ac mae wedi sicrhau FIT o 
11.85c/ kWh, sy’n cyfrif am 66% o’r incwm a 
amcangyfrifir; sicrhawyd y CPP o ryw 7.4c/kWh, sy’n cyfrif 
am amcan o 21% o’r incwm; ar hyn o bryd mae’r tariff 
allforio yn 4.91c/kWh

Y canlynol yw’r rhagdybiaethau allweddol sy’n 
darparu sail ar gyfer y rhagamcanion hyn: 

Cyfanswm costau’r prosiect fydd £425,000 gan 
gynnwys: cyfreithiol, adeiladu, y benthyciad 
adeiladu, codi arian a chostau wrth gefn; 
Bydd y gymdeithas yn llwyddo i godi’r swm 
ariannol llawn sy’n ofynnol - £425,000, y mae 
Cyngor Abertawe eisoes wedi cynnig £100,000 
ohono; 
Cwblheir y gwaith o adeiladu’r cynllun solar erbyn 
Rhagfyr 2016; 
Bydd y cynllun yn cynhyrchu mwy na 
400,000kWh yn ei flwyddyn lawn gyntaf o 
weithredu; 
Bydd diraddiad perfformiad y paneli solar yn 0.5% 
y flwyddyn, yn unol â gwarantau perfformiad;
Bydd y gwrthdroyddion yn destun gwarant 
estynedig hyd at flwyddyn 20. 



RISGIAU 
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Mae risg ynghlwm wrth fuddsoddi yn y Cynnig hwn, a 
dylai unrhyw ddarpar aelodau ddarllen y ddogfen hon 
yn ofalus. Os bydd gennych unrhyw amheuon ynghylch 
cynnwys y ddogfen neu’r camau y dylech eu cymryd, 
fe’ch cynghorir yn gryf i holi ymgynghorydd ariannol 
neu ymgynghorydd proffesiynol arall. 

Ym marn y Bwrdd, dyma’r ffactorau risg allweddol: 

Gan mai cwmni newydd yw CYMCA, nid oes ganddo 
hanes cyn y prosiect hwn. Nid yw buddsoddi mewn 
cyfranddaliadau CYMCA yr un fath â buddsoddi arian 
mewn cyfrif banc, gan y bydd risg i’ch cyfalaf a gallech 
golli hyd at eich buddsoddiad cyfan, er nad mwy na 
hynny. Nid yw buddsoddi yn y cyfranddaliadau yn dod 
o dan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS). 

Adeiladu | Cadarnhawyd y costau adeiladu hyd at +/- 
£5,000, yn dibynnu ar a osodir Mesuryddion Allforio ar 
rai safleoedd neu beidio. Ni fydd y penderfyniad i osod 
y mesuryddion hyn yn cael unrhyw effaith niweidiol ar 
yr ROI a ragwelir na’r Gronfa Budd Cymunedol. Mae’r 
Gymdeithas wedi dethol ei phartner adeiladu’n ofalus, 
gan roi sylw i’w profiad a’u hanes o gyflawni prosiectau 
tebyg. Adeg cyhoeddi, mae contractwyr CYMCA yn dal i 
wneud gwaith adfer ond rydym wedi neilltuo 
darpariaeth briodol wrth gefn ar gyfer costau 
amgylchiadau annisgwyl, gan gynnwys caniatáu ar gyfer 
unrhyw oedi neu amser segur posibl wrth gynhyrchu. 
Bydd ein cyfarwyddwyr technegol, sydd yn brofiadol yn 
y diwydiant, hefyd yn sicrhau bod y gosodiadau wedi’u 
gosod i’r safon gywir. 

Gweithredu | Mae prosesau mecanyddol ac electronig 
ynghlwm wrth gynhyrchu trydan, ac o dan rai amodau 
gallant fethu ac arwain at golli refeniw neu gostau 
amnewid. I liniaru effaith hyn, mae’r Gymdeithas wedi 
defnyddio paneli Haen 1 sydd â gwarant perfformiad 
20 mlynedd a gwrthdroyddion sydd â gwarant 
estynedig o 20 mlynedd. Bydd y Gymdeithas yn 
gwneud gwaith cynnal a chadw ataliol yn rheolaidd, ac 
mae wedi trefnu yswiriant rhag i fethiant offer pwysig 
amharu ar y busnes. 

Hylifedd | Ni ellir sylweddu’r cyfranddaliadau’n hwylus, 
ac ni fwriedir i’r Aelodau ddidynnu unrhyw gyfalaf am 
ddwy flynedd o leiaf. Ni fydd modd didynnu 
cyfranddaliadau ond os bydd y cwmni’n cynhyrchu 
gweddillion digonol, a mater i ddisgresiwn y Bwrdd
fydd unrhyw ddidyniad. Y bwriad yw bod buddsoddi yn 

CYMCA yn fuddsoddiad hir dymor, a dylai’r aelodau fod 
yn barod i gadw eu buddsoddiad ar hyd 20 mlynedd y 
prosiect. 

Cynhyrchu | Seiliwyd rhagdybiaethau’r Gymdeithas 
ynghylch lefelau cynhyrchu ynni adnewyddadwy posibl 
ar gapasiti’r safleoedd a’r cyfrifiadau cynnyrch a 
ddarparwyd gan y partner adeiladu arweiniol. Mae gan 
ein prif bartner adeiladu brofiad o ddarparu cyfrifiadau 
cynhyrchu cywir. 

Prisiau trydan |Mae prisiau cyfanwerthu trydan yn 
amrywio, a bydd hynny’n cael effaith ar brisiau 
gwerthu’r trydan y mae’r Gymdeithas yn ei allforio, ac 
felly ar y refeniw. Serch hynny, mae rhagolygon 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn awgrymu mai codi 
fydd tuedd gyffredinol prisiau trydan cyfanwerthu yn y 
tymor hir. Cynhyrchir dros 80% o’r incwm a ragwelir i’r 
Gymdeithas o’r Tariff Bwydo-i-Mewn, cymhorthdal 
tymor hir cysylltiedig â chwyddiant gan Lywodraeth y 
Deyrnas Unedig, a’r Tariff Allforio, sydd fel ei gilydd yn 
gwarantu llif incwm. Ar ben hynny, mae’r Gymdeithas 
wedi cytuno ar Gytundeb Prynu Pŵer 20 mlynedd gyda 
defnyddwyr yr ynni ar y safleoedd, a bydd hynny’n 
darparu sicrwydd dros ben yr incwm o bŵer sy’n cael ei 
allforio.  

Polisïau ynni’r Deyrnas Unedig |Gallai newidiadau i’r 
ddeddfwriaeth o ran y FiT gael effaith negyddol ar 
refeniw ac elw’r Gymdeithas. Mae’r FiT yn cael ei 
adolygu’n rheolaidd, er bod holl Lywodraethau’r 
Deyrnas Unedig wedi osgoi newidiadau sy’n cael effaith 
ôl-weithredol ar bolisi trwy fabwysiadu hen reolau ar 
gyfer prosiectau gweithredol. Hynny yw, ar ôl cael ei 
achredu gan Ofgem, bydd y FiT yn parhau yn ei le am y 
cyfnod llawn o 20 mlynedd. 

Adeiladau lletya | Oddi mewn i’r cytundeb prydlesu, 
mae’r gymdeithas wedi caniatáu’n geidwadol am 
adnewyddu dau do ar bob safle yn ystod y cyfnod o 20 
mlynedd, ac mae cytundeb yn ei le ar gyfer unrhyw 
incwm a gollir. Mae ein rhagolygon incwm yn cynnwys 
y darpariaethau hyn. 

Strategaeth ymadael | Fel mesur rhagofalu, rydym 
wedi cyllidebu ar gyfer dadgomisiynu’r gosodiadau, 
ond rydym ni’n ei ystyried yn fwy tebygol y bydd y 
prydlesi’n cael eu trafod o’r newydd, neu y bydd yr 
adeiladau lletya’n mabwysiadu’r paneli, gan y byddant 
yn parhau i gynhyrchu trydan am flynyddoedd lawer. 



TELERAU”R CYNNIG 
AMSERLEN  
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Dyma delerau allweddol y cynnig:  

CYFLWYNIR Y CYFRANDDALIADAU GAN  

NIFER Y CYFRANDDALIADAU A GYFLWYNIR 425,000 

GWERTH CYFRANDDALIADAU Gwerth enwol o £1 y cyfranddaliad 

UCHAFSWM TANYSGRIFIAD £425,000 

ROI YR AELODAU Rhagwelir mai’r adenillion blynyddol ar y buddsoddiad
fydd 6% (oni bai bod yr aelodau’n dewis cyfrannu eu
taliadau llog blynyddol i’r gronfa budd cymunedol)

 

ISAFSWM BUDDSODDIAD 
£250 (250 o gyfranddaliadau). Bydd isafswm buddsoddiad is o
£50 (50 cyfranddaliad) yn berthnasol i fuddsoddwyr
sy’n byw yn Ninas a Sir Abertawe

 

UCHAFSWM BUDDSODDIAD £100,000 (100,000 o gyfranddaliadau)
 

DOSBARTH Y CYFRANDDALIADAU
 

Didynadwy – gall buddsoddwyr ddidynnu eu cyfalaf cyfranddaliadau
wedi cyfnod o ddwy flynedd o ddyddiad cyflwyno’r cyfranddaliadau,
yn amodol ar gymeradwyaeth y Bwrdd ac argaeledd cyllid. 

- 

 

TROSGLWYDDADWYEDD 

 

TYMOR 
Buddsoddiad tymor hir – er y telir llog yn flynyddol,
gall ad-dalu’r cyfalaf gymryd hyd at 20 mlynedd,
yn dibynnu ar y llif arian sydd ar gael 

TANYSGRIFIO GORMODOL 
Os bydd tanysgrifio gormodol, mae’r Bwrdd yn cadw’r hawl i
flaenoriaethu ceisiadau am gyfranddaliadau gan
bobl sy’n byw yn Ninas a Sir Abertawe 

HAWLIAU PLEIDLEISIO Un aelod, un bleidlais  

Caiff y cynnig ei lansio ddydd Llun 7 Tachwedd 2016 a daw i ben am ganol dydd, ddydd Gwener 16 
Rhagfyr 2016, oni bai bod y cyfan wedi’i neilltuo’n gynharach neu ei fod yn cael ei estyn yn ôl disgresiwn y 
Bwrdd yn unig. 

Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe Cyf 
(Cymdeithas Budd Cymunedol gofrestredig rhif 7209)

Nid yw cyfranddaliadau o dan y Cynnig hwn yn
drosglwyddadwy i drydydd partïon

ISAFSWM TANYSGRIFIAD Nid oes isafswm tanysgrifiad. Bydd unrhyw ddiffyg o ran
cyfanswm costau’r prosiect yn cael ei ailasesu gan y
Bwrdd wedi i’r cynnig ddod i ben 



PRYDLES 

 

CYTUNDEB PRYNU PWER (CPP)  

TREFNIADAU CYFREITHIOL 
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Cyn y gwaith gosod, sefydlodd CYMCA Brydles a 
Chytundeb Prynu Pŵer (CPP) hirdymor gyda landlord 
a thenant yr adeilad (20 mlynedd a 6 mis), fel bod 
modd gosod a chynnal y paneli yn ystod oes y pros-
iect. Roedd hefyd yn caniatáu gwerthu peth o’r 
trydan a gynhyrchir ar y safle i’r tenant yn y dyfodol. 
Mae pob dogfen wedi cael sêl swyddogol a’i chofre-
stru gyda’r Gofrestrfa Tir lle roedd hynny’n ofynnol. 

Cytundeb hirdymor (20+ o flynyddoedd) yw’r brydles 
rhwng CYMCA a Chyngor Abertawe, fel bod modd 
gosod a chynnal y paneli solar PV ar y 10 safle. 

Mae’r cytundeb hwn yn nodi trefniadau mynediad, 
trefniadau diogelu, rhwymedigaethau yswiriant a 
gweithdrefnau ar gyfer y panel PV a tho’r ysgol rhag 
ofn y bydd gofynion cynnal a chadw, difrod ac 
atgyweirio. Fel rhan o’r cytundeb bydd CYMCA yn 
indemnio’r Cyngor yn erbyn unrhyw gynnydd yn y 
Gwerth Trethadwy / Trethi Busnes sy’n daladwy ar yr 
adeiladau a all godi o

ganlyniad i osod y gosodiadau PV a’r cyfarpar 
cysylltiedig. 

Oddi mewn i’r cytundeb caniateir hefyd ar gyfer 
gosod dau do newydd yn ystod oes y prosiect, ar bob 
safle, ac mae dull o gyfrifo unrhyw incwm a gollir. 
Mae hyn yn unol ag amserlenni cyfredol y Cyngor yn 
ei raglen amnewid, er nad yw hynny’n debygol ond ar 
ambell un o’r safleoedd.

Mae’r CPP yn sicrhau pris teg am werthu trydan a 
ddefnyddir ar y safle gan yr adeilad lletya yn ystod 
oes y prosiect. Pennwyd pris sydd hanner ffordd 
rhwng y gyfradd y byddai’r Cyngor yn ei thalu i’w 
ddarparwr presennol a’r gyfradd y byddai CYMCA yn 
ei derbyn am allforio i’r grid (Tariff Allforio). 

Gan y bydd y ddwy gyfradd yn amrywio dros amser, 
ailgyfrifir y CPP bob blwyddyn, gan sicrhau bod 
CYMCA a’r Cyngor yn rhannu’r manteision ariannol.



 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

GARETH TUCKER  
(CADEIRYDD) 

KEITH ROSS  
(IS-GADEIRYDD A THRYSORYDD)  

CHRIS SMALL 
(YSGRIFENNYDD)  

Y CYNG ANDREA LEWIS 
(CYFARWYDDWR) 
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BWRDD Y CYFARWYDDWYR 

ANT FLANAGAN 
(CYFARWYDDWR) 

TANYA NASH 
(CYFARWYDDWR) 

Gareth yw ein Cadeirydd. Mae’n Beiriannydd Siartredig ac 
yn Gyfarwyddwr ar Seren Energy, busnes lleol sy’n arbenigo 
mewn Prosiectau Ynni Adnewyddadwy yng Nghymru. Mae 
wedi gweithio’n llwyddiannus gyda nifer o sefydliadau 
cymunedol ar brosiectau ynni adnewyddadwy yn ne Cymru. 
Mae Gareth yn aelod gweithredol o’r Blaid Werdd ac ef 
oedd eu hymgeisydd ar gyfer Etholaeth Gorllewin Abertawe 
yn Etholiadau Cynulliad 2016.

Keith yw’r Is-gadeirydd. Mae wedi bod yn ymgyrchydd 
amgylcheddol ers 30+ mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n un 
o Gydlynwyr Frack Free Wales. Mae ganddo gefndir ym 
maes gweinyddiaeth a chyllid, ac ef hefyd yw ein 
Trysorydd. Cyn ymddeol bu’n helpu i sefydlu Abertawe, 
Dinas Noddfa. Mae hefyd yn aelod o Bwyllgor Rheoli 
Canolfan Gymunedol Brynmill. 

Mae Chris yn Gyfarwyddwr Sylfaenu ac yn Ysgrifennydd. Ef 
sy’n gyfrifol am yr holl ymholiadau a chyfathrebu o ddydd i 
ddydd. Mae wedi helpu i ddatblygu CYMCA o’r cychwyn ac 
mae’n awyddus i gefnogi menter, datblygu sgiliau a 
pherchnogaeth gymunedol. Bu Chris yn astudio ym 
Mhrifysgol Abertawe ac mae bellach yn gweithio yng 
Nghyngor Abertawe a DBEIS (DECC gynt). Mae’n un o 
Gyfarwyddwyr Gower Power Co-op ac yn un o 
Ymddiriedolwyr Canolfan yr Amgylchedd. 

"Fel Awdurdod Lleol rydym wedi ymrwymo i gefnogi ynni 
adnewyddadwy gyda’n dyhead i gefnu ar danwydd ffosil, a 
chreu adnodd ynni cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 
Rwy’n teimlo’n falch o gefnogi a chymeradwyo CYMCA yn fy rôl 
fel aelod o’r bwrdd, ac rwy’n edrych ymlaen at ehangu’r rhaglen 
gyflawni bresennol er mwyn sicrhau mwy fyth o fudd i gymune-
dau Abertawe." 

Andrea yw Aelod Cabinet Gwasanaethau’r 
Genhedlaeth Nesaf yng Nghyngor Abertawe, sy’n 
cwmpasu Tai ac Ynni. 

Mae Ant wedi bod yn datblygu a rheoli mentrau 
cymdeithasol ers 2001. Mae ganddo MBA o Ysgol Fusnes 
Caerdydd ac mae bob amser wedi ymddiddori’n fawr yn rôl 
bosibl ecwiti cyfranddalwyr wrth greu newid cymdeithasol 
ac amgylcheddol. Mae’n credu’n angerddol ym 
mhwysigrwydd cefnogi cynhyrchwyr a chyflenwyr lleol, ac 
mae am feithrin mwy o berchnogaeth gymunedol ar 
asedau lleol. Mae’n un o Gyfarwyddwyr sylfaenu Gower 
Power Co-op, sy’n datblygu mentrau ynni cymunedol ac 
amaeth yng Ngŵyr a’r tu hwnt. 

Mae Tanya yn weithiwr proffesiynol hynod brofiadol ac 
uchel ei pharch ym maes cynaliadwyedd, mae wedi 
gweithio gydag amrywiaeth o gyrff cyhoeddus a 
thrydydd sector, ac ar hyn o bryd hi yw Arweinydd Tim 
yr Uned Datblygu Cynaliadwy yng Nghyngor Abertawe. 
Yn ogystal â bod yn hyfforddwr profiadol, yn hwylusydd 
ac yn athro cymwysedig, mae Tanya yn rheolwr medrus 
ar raglenni a phrosiectau. Mae Tanya hefyd yn 
llywodraethwr ysgol yn Abertawe ac yn aelod o Gynllun 
CSA Cae Tan a Gower Power Co-op. 
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CHRIS STONELAKE 
(CYFARWYDDWR) 

KARL MILLER 
(CYFARWYDDWR) 

KEITH BAKER 
(CYFARWYDDWR) 

YSGOL GYFUN GYMRAEG BRYN TAWE 

Mae Chris yn beiriannydd solar ffotofoltaig a thrydanol 
sydd â mwy na deng mlynedd o brofiad ar osodiadau 
trydanol a saith mlynedd o brofiad yn y diwydiant solar 
PV. Mae ganddo wybodaeth gynhwysfawr am ddylunio, 
datblygu a chynnal systemau a chydrannau trydanol yn 
unol â manylebau gofynnol, gan ganolbwyntio ar fod yn 
ddiwastraff, yn ddiogel, yn ddibynadwy, yn gyfartal ac yn 
gynaliadwy. Bydd Chris yn sicrhau ein bod yn mwyafu 
cynhyrchiant ein paneli, ac ar hyn o bryd mae’n archwilio 
prosiectau at y dyfodol megis storio batrïoedd. 

Ganed Keith yn Abertawe, ac mae’n awyddus i gefnogi 
mentrau a busnesau newydd lleol a rhoi cyngor 
iddynt. Mae gan Keith gefndir ym maes peirianneg 
drydanol a 30+ mlynedd o brofiad yn y sector, ac ef 
oedd un o sylfaenwyr y cwmni amlwladol o Abertawe, 
Pure Wafer PLC a Pure Wafer Solar. Keith yw 
Cadeirydd Partneriaeth Economaidd Abertawe ac 
mae’n Aelod o Fwrdd Dinas-Ranbarth Bae Abertawe. 

Gellir cyflwyno unrhyw ymholiadau i’r bwrdd trwy: 

secretary@swanseacommunityenergy.org.uk 
chair@swanseacommunityenergy.org.uk 
treasurer@swanseacommunityenergy.org.uk 

Neu ein gwefan: 

www.swanseacommunityenergy.org.uk/contact 

Mae gan Karl dros 20 mlynedd o wybodaeth ac 
arbenigedd technegol yn y sectorau adeiladu, trydanol, 
solar PV a iechyd a diogelwch. Mae wedi gweithio ar 
brosiectau sy’n amrywio o addysg a manwerthwyr 
cenedlaethol i orsafoedd pŵer niwclear. Ar hyn o bryd 
mae’n astudio Arweinyddiaeth a Rheolaeth ym 
Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Yn ei farn ef, bydd 
technolegau ynni adnewyddadwy a storio batrïoedd yn 
chwarae rhan aruthrol yn y gwaith o ddiwallu ein 
hanghenion ynni yn y dyfodol.
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Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB): Cyfarfod a 
gynhelir bob blwyddyn i ethol Bwrdd y Cyfarwyddwyr 
a hysbysu’r Aelodau ynghylch gweithgareddau’r 
gorffennol a’r dyfodol. Cyfle i’r Aelodau dderbyn 
copïau o gyfrifon y Gymdeithas. 

Ymgeisydd: Ymgeisydd am Gyfranddaliadau’r Cynnig 
trwy gyflwyno Ffurflen Gais. 

Cais: Cais i danysgrifio am Gyfranddaliadau’r Cynnig, a 
wneir naill ai trwy’r ffurflen sy’n rhan o’r Ddogfen hon, 
neu’r ffurflen gyfatebol ar-lein sydd ar gael yn 
www.swanseacommunityenergy.org.uk, y mae’n rhaid 
iddynt, fel ei gilydd, gael eu llenwi a’u dychwelyd neu 
eu cyflwyno’n unol â Thelerau’r Cynnig a’r nodiadau 
cyfarwyddyd a geir yn y Ddogfen hon. 

Cloi Asedau: Darpariaeth gyfreithiol sy’n atal asedau 
Cymdeithas Budd Cymunedol (incwm neu gyfalaf) rhag 
cael eu defnyddio er elw preifat yn hytrach na 
dibenion datganedig y Gymdeithas. 

Bwrdd: Bwrdd Cyfarwyddwyr y Gymdeithas.

DSA neu’r Cyngor: Dinas a Sir Abertawe (y Cyngor sy’n 
berchen ar yr adeiladau lletya). 

Cymdeithas Budd Cymunedol: Cymdeithas a 
sefydlwyd ac a gofrestrwyd gan yr FCA o dan Ddeddf 
Cymdeithasau Budd Cymunedol a Chydweithredol 
2014. 

Cronfa Budd Cymunedol: Cronfa y telir i mewn iddi 
gan y Gymdeithas sydd i gael ei dosbarthu gan y 
cyfarwyddwyr.  

Cyfarwyddwyr: Cyfarwyddwyr y Gymdeithas o bryd 
i’w gilydd. 

Dogfen: Y ddogfen hon am y Cynnig Cyfranddaliadau.

Tariff Allforio: Taliad am bob kilowatt awr (kWh) o 
drydan dros ben sy’n cael ei allforio o’r system solar 
PV i’r grid trydan.  

FCA: Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, cofrestrydd a 
rheoleiddiwr Cymdeithasau Budd Cymunedol. 

FiT (Tariff Bwydo-i-Mewn): Cymhorthdal ar gyfer 
cynhyrchu trydan a gyflwynwyd ar 1 Ebrill 2010. 

kW (kilowatt): Uned sy’n mesur pŵer ac sy’n cyfateb i 
1,000 watt. 

kWp: Pŵer brig. Y gwerth hwn sy’n pennu’r pŵer allbwn 
a gyflawnir gan fodiwl Solar o dan ymbelydredd solar 
llawn (o dan Amodau Prawf Safonol a bennwyd). 

Prydles: Y brydles ar y man a adwaenir fel yr awyr 
uwchben y to rhwng Dinas a Sir Abertawe a Chynllun 
Ynni a Menter Cymunedol Abertawe Cyf. 

MW (megawatt): Uned sy’n mesur pŵer ac sy’n cyfateb 
i 1,000 kilowatt. 

Aelodau: Aelodau’r Gymdeithas o bryd i’w gilydd. 

Cynnig: Y cynnig i danysgrifio am Gyfranddaliadau’r 
Cynnig yn y Gymdeithas a ddisgrifir yn y Ddogfen hon. 

Cytundeb Prynu Pŵer (CPP): Cytundeb i werthu trydan. 
Gall hwn fod yn CPP gyda’r sawl sydd yn yr adeilad lletya 
neu’n CPP allforio, lle caiff trydan ei allforio i’r grid. 

Rhag-gofrestru: Rhag-achrediad sy’n caniatáu i safle 
elwa o sicrwydd y gyfradd FiT. 

Ceisiadau Blaenoriaeth: Ceisiadau a dderbyniwyd gan 
Ymgeiswyr yn y dosbarthiadau blaenoriaeth a 
ddisgrifiwyd yn Nhelerau’r Cynnig. 

Cofrestr Aelodau: Cofrestr o’r Aelodau a’r 
Cyfranddaliadau sydd gan bob cyfranddaliwr.  

ROI: Adenillion ar fuddsoddiad (ROI) yw’r budd a gaiff 
buddsoddwr yn sgîl buddsoddiad.
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Rheolau: Rheolau’r Gymdeithas. Mae fersiwn 
gyfredol o’n rheolau ar gael yn 
www.swanseacommunityenergy.org.uk. 

CYMCA: Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe 
Cyfyngedig (Cymdeithas Budd Cymunedol 
gofrestredig rhif 7209). 

Cynnig Cyfranddaliadau: Y cyfle a gyflwynir yn y 
Ddogfen hon. 

Cyfranddaliadau: Gwerth a chadarnhad o’r symiau 
cyfalaf didynadwy a dalwyd gan Aelod arfaethedig i’r 
Gymdeithas ac a gyflwynwyd yn y Gymdeithas. Bydd 
gan y symiau cyfalaf hynny a adlewyrchir gan y 
Cyfranddaliadau a ddelir gan Aelod yr hawliau a’r 
cyfyngiadau a nodir yn y Rheolau ynghlwm wrthynt, a 
bydd pob Cyfranddaliad yn adlewyrchu £1 o’r cyfalaf 
a dalwyd, a gynigiwyd yn unol â Thelerau’r Cynnig ac 
yn amodol ar hynny, ac yn daladwy yn llawn wrth 
wneud Cais. 

D.S. Ni ddylid drysu rhwng y cyfeiriad at 
Gyfranddaliadau yn y Ddogfen hon a’r hyn a ddeellir 
yn gyffredinol fel Cyfranddaliadau yn ystyr 
gonfensiynol cyfalaf cyfranddaliadau, sy’n cynnwys 
cyfranddaliadau ecwiti fel y rhai a geir mewn cwmni 
cyfyngedig, y mae eu gwerth yn codi neu’n gostwng 
yn ôl llwyddiant y cwmni sy’n eu cyflwyno. 

Tystysgrif Cyfranddaliadau: Tystysgrifau 
cyfranddaliadau a gyflwynir gan y Gymdeithas sy’n 
gweithredu fel ‘datganiad’, yn cadarnhau nifer y 
Cyfranddaliadau ac felly faint o gyfalaf y Gymdeithas 
a gedwir neu a delir gan Aelod. 

Llog Cyfranddaliadau: Taliadau llog a wneir i 
Gyfranddalwyr fel canran o werth eu buddsoddiad.  

Safleoedd: Adeiladau fydd â gosodiadau Solar PV  

Cymdeithas: Cynllun Ynni a Menter Cymunedol 
Abertawe Cyfyngedig (Cymdeithas Budd Cymunedol 
gofrestredig rhif 7209). 

Trydan Solar: Trydan a gynhyrchir gan y gosodiadau 
ynni adnewyddadwy sy’n eiddo i’r Gymdeithas. 

Solar PV: Y paneli solar ffotofoltaig sy’n troi golau’r 
haul yn drydan. 

Telerau’r Cynnig: Telerau’r Cynnig a geir yn y 
Ddogfen hon. 

Gwefan: www.swanseacommunityenergy.org.uk 



EIN PARTNERIAID 
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Carem ddiolch o waelod calon i’r unigolion a’r sefydliadau sydd wedi’n helpu i gyrraedd y fan hon. Diolch am eich 
holl amser, cefnogaeth, anogaeth ac arbenigedd sydd wedi rhoi hwb ymlaen i ni. Rydym ni’n gobeithio bod pob un 
ohonoch mor falch â ninnau ynghylch ein cyflawniadau hyd yma, ac yn gyffrous ynghylch yr hyn y gall y cynllun ei 
gyflawni yn y dyfodol. 

Mae rhagor o wybodaeth am bob un o’n partneriaid ar gael ar ein gwefan 
www.swanseacommunityenergy.org.uk



DEFNYDDIWCH INC DU A PHRIFLYTHRENNAU I LENWI DWY OCHR Y CAIS AM Y CYNNIG CYFRANDDALIADAU 

BUDDSODDIAD     

   

 

ENW”R YMGEISYDD      
      

 

*ENW A RHIF COFRESTRU’R SEFYDLIAD 
   NEU AMH 

 

CYFEIRIAD      
      

CÔD POST   RHIF FFÔN    
     

DYDDIAD GENI   *LLOFNODYDD AWDURDODEDIG   NEU AMH 
      

E-BOST  
      

CAIS AM Y CYNNIG CYFRANDDALIADAU 

 

 21 

SUT CLYWSOCH CHI AM CYMCA?      

     

MANYLION TALU      

o     i Ethex Investment Club Ltd 

o   Rwy’n cadarnhau fy mod wedi amgáu siec a wnaed yn daladwy i Ethex Investment Club Ltd  

Bydd Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe Cyf. yn talu llog ar y cyfranddaliadau trwy drosglwyddiad electronig (BACS).
I dderbyn y llog ar eich cyfranddaliadau, nodwch fanylion eich cyfrif banc isod:  

ENW EICH CYFRIF       
      

BANC  RHIF Y CYFRIF BANC  CÔD DIDOLI   

 

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi talu trwy drosglwyddiad banc/BACS ar:

(Mae Ethex Investment Club yn derbyn taliadau ar ran CYMCA mewn cyfrif cleient ar wahân)
Talwch i’r Côd Didoli 60-83-01 a’r Rhif Cyfrif 20358839. Wrth wneud taliad ar-lein cofiwch gynnwys enw cyfeirnod, sef eich 
CYFENW a’ch DYDDIAD GENI (e.e. JONES160472) 

Rwyf fi/Mae fy sefydliad yn dymuno buddsoddi cyfanswm o £                  yng Nghynllun Ynni a Menter Cymunedol 
Abertawe Cyf. ar sail Telerau ac Amodau’r Ddogfen Gynnig hon, am bris o £1 y cyfranddaliad. Sylwer bod rhaid i chi fuddsoddi o 
leiaf £50 os ydych chi’n byw yn Ninas a Sir Abertawe a £250 os ydych chi’n byw tu allan i’r ardal honno. 

*Llenwch y blychau sydd â seren dim ond os ydych yn cyflwyno cais ar ran sefydliad. Os ydych yn cyflwyno cais ar ran 
sefydliad, nodwch gyfeiriad y sefydliad a manylion cyswllt addas isod



DATGANIADAU      

o                 

 

 

LLOFNOD     DYDDIAD   

AR ÔL EI GWBLHAU, ANFONWCH EICH CAIS AT:  
 

Ethex, The Old Music Hall, 106-108 Cowley Road, Oxford, OX4 1JE

Dylid gwneud sieciau’n daladwy i ‘Ethex Investment Club Ltd’
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Rwy’n cadarnhau fy mod yn deall y canlynol: 

•  

•  

•
 .  

•  

Rwy’n cadarnhau:  

•  
 

•   
•

 
 •

 
•

 
 •

 

 

 
•  

 •  
 •  

 

Pan dderbynnir ef gan Gynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe, bydd y Cais hwn yn ffurfio contract sy’n 
ddarostyngedig i gyfraith Cymru a Lloegr ar Delerau’r Cynnig yn Nogfen y Cynnig. 
Mae Ymgeisydd nad yw’n preswylio yn y Deyrnas Unedig yn gyfrifol am sicrhau bod y Cais hwn yn cydymffurfio ag 
unrhyw gyfreithiau neu reoliadau sy’n berthnasol y tu allan i’r Deyrnas Unedig y mae ef/hi yn ddarostyngedig iddynt. 
Os ceir tanysgrifiadau gormodol i’r Cynnig, mae’n bosibl na fydd Cais a fyddai fel arall yn gymwys yn cael ei dderbyn yn 
rhannol neu’n llwyr. 
Os daw cyllid annigonol i law trwy’r Cynnig, mae’n bosibl na fydd Arian Ceisiadau’n cael ei ddychwelyd, a bydd Cynllun 
Ynni a Menter Cymunedol Abertawe yn ceisio ffynonellau cyllid amgen i wneud iawn am y diffyg.

Fy mod wedi darllen Dogfen y Cynnig (gan gynnwys y Ffactorau Risg a’r Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer y Ffurflen 
Gais hon) a Rheolau Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe.
Fy mod dros 16 a bod yr Ymgeisydd yn bodloni meini prawf cymhwyster y Cynnig.
Bod Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe wedi’i awdurdodi gyda hyn i wneud pa ymholiadau bynnag y bernir 
eu bod yn angenrheidiol i gadarnhau cymhwyster y Cais hwn. 
Nad yw’r Ymgeisydd (oni bai ei fod yn Gymdeithas Gofrestredig) yn gwneud cais na cheisiadau lluosog am gyfanswm 
o fwy na 100,000 o Gyfranddaliadau. 
Nad yw’r Ymgeisydd yn dibynnu ar unrhyw wybodaeth na sylwadau mewn perthynas â Chyfranddaliadau’r Cynnig 
yng Nghynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe nad ydynt wedi’u cynnwys yn Nogfen y Cynnig. 
Bod rhaid i’r Ymgeisydd ddarparu’r holl wybodaeth a dogfennau ychwanegol y gofynnir amdanynt gan Gynllun Ynni a 
Menter Cymunedol Abertawe yng nghyswllt y Cais hwn, gan gynnwys yng nghyswllt rheoliadau gwyngalchu arian, 
trethiant neu reoliadau eraill. 

Gofynnir i chi nodi y dylech fod, cyn llenwi’r ddogfen hon, wedi gwneud y canlynol: 

Darllen y Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau hon 
Ystyried Telerau’r Cynnig a’r Risgiau fel y’u nodwyd yn y Ddogfen hon 
Ystyried a oes angen i chi dderbyn unrhyw gyngor ariannol yng nghyswllt Telerau’r Cynnig

Oherwydd gwariant cyfalaf mawr y prosiect, bydd ein Cronfa Budd Cymunedol yn cynyddu’n gyflym wrth i fwy o gyfalaf gael ei 
ad-dalu. Gallwch chi ein helpu i sicrhau bod ein Cronfa Budd Cymunedol yn tyfu’n gyflym o’r cychwyn trwy ddewis hepgor eich 
taliadau llog blynyddol cynnar. Nid oes disgwyl i chi wneud hynny. 

        Rwyf gyda hyn yn cydsynio i roi taliadau llog fy 1, 3 neu 5 mlynedd cyntaf (nodwch y rhif yma)                             i’r Gronfa 
Budd Cymunedol. Cewch hysbysu’r gymdeithas ar unrhyw adeg os dymunwch newid eich penderfyniad. Bydd eich haelio-
ni’n ein galluogi i gefnogi’r gymuned leol yn gynt. 

Rwy’n deall y bydd y siec sy’n cefnogi’r cais hwn (os yw wedi’i hamgáu) yn cael ei chyflwyno i’w thalu adeg ei derbyn, ac 
rwy’n gwarantu y caiff ei thalu y tro cyntaf y caiff ei chyflwyno. 

*Os ydych yn gwneud cais ar ran sefydliad, rhaid i’r llofnodwr awdurdodedig lofnodi yma


