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Mae Egni Cydweithredol Cyfyngedig yn Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus a gofrestrwyd 
gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (rhif cofrestru 32008 R) 

Os oes gennych ymholiadau ynghylch y cynnig hwn o gyfranddaliadau, cysylltwch ag: 

Egni Cydweithredol Cyfyngedig  
76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Abertawe, SA9 2GN,  

01639 830870 

www.egni.coop

1,000 tunnell 

Dyna faint o garbon deuocsid y bydd y panelau solar 
arfaethedig yn ei arbed yn ystod eu hoes drwy osgoi llosgi 
tanwydd ffosil 

7 

Nifer yr adeiladau cymunedol sy'n ymwneud ag Egni  
 

£155,000 

Y swm y byddwn yn ceisio ei godi i dalu am y panelau 



Hoffem ddiolch i’r sefydliadau a ganlyn am eu cefnogaeth i Egni: 

Cronfa Cooperative 
Fe wnaethon nhw gyfrannu £2,000 tuag at y costau cychwynnol a marchnata. 

 
Ymddiriedolaeth Naturesave:  
Fe wnaethon nhw gyfrannu £5,000 tuag at y costau cychwynnol a marchnata.  

 
 
Adfywio Cymru 
Mae hon yn rhaglen fentora a gaiff ei chyllido gan y Loteri yng Nghymru. Rydym wedi cael cefnogaeth gan 
Sharenergy ar ddatblygu a modelu ariannol y Gydweithfa, gan Rounded Developments gyda'r Tystysgrifau 
Perfformiad Ynni ar yr adeiladau cymunedol; fe wnaeth Trawsnewid Tref Llandeilo a Cyberium helpu gyda’r 
wefan; a Menter Môn wnaeth ein holl gyfieithu i'r Gymraeg. 

 

Canolfan Cydweithredol Cymru  

Cawsom gefnogaeth i ddatblygu ein gwefan gan Cymunedau 2.0 

 
 
 
 
Sefydliad Waterloo 

Fe wnaethon nhw gyfrannu £10,000 tuag at y costau cychwynnol 
 
Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo  
Fe wnaethon nhw gyfrannu £10,000 tuag at y costau cychwynnol a marchnata 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Canolbwynt Menter y Co-operative 
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LLYTHYR Y CYFARWYDDWYR 

Chwefror 2014 

Annwyl ddarpar fuddsoddwyr ac aelodau’r gydweithfa, 

Mae'r ddogfen hon yn disgrifio cyfle cyffrous i chi fuddsoddi mewn cynllun ynni 

adnewyddadwy yn y gymuned yn Ne Cymru. 

Mae'r holl adeiladau cymunedol a restrir yn Cynnig hwn yn asedau lleol allweddol 

sy'n cynnig gwasanaethau hanfodol i'w pentrefi - yn amrywio o’r sinema a’r neuadd 

gyhoeddus ym Mrynaman i Weithdai Dove yn y Banwen sy’n cynnig cyrsiau addysg a 

hyfforddiant, meithrinfa a chaffi i bobl leol.  

Bydd pob un o'r saith adeilad cymunedol yn cael trydan am ddim drwy’r panelau 

solar, gan leihau costau rhedeg yr adeilad. 

Mae datblygu systemau cynhyrchu ynni adnewyddadwy yn hanfodol fel rhan o'r 

ymdrech fyd-eang i leihau allyriadau carbon, sy'n cael eu cydnabod yn eang fel 

rhywbeth sy’n gyfrifol am newid yn yr hinsawdd. 

Mae gan gymunedau lleol ran bwysig i'w chwarae yn y gwaith o symud ynni oddi 

wrth ffynonellau carbon. Mae mudiad cynyddol i ddod â rheolaeth ar ein 

gwasanaethau hanfodol yn ôl i lefel leol, ac mae cynhyrchu trydan yn lleol yn rhan o'r 

mudiad hwnnw. Mae perchnogaeth leol yn dod â llawer o fanteision yn ei sgil: mae 

cymunedau yn fwy gwydn, yn deall yn well o ble daw ein hynni ac effaith 

amgylcheddol ei gynhyrchu, ac mae mwy o arian yn aros yn yr economi leol. 

Drwy ymuno â’r gydweithfa, byddwch yn cefnogi gwasanaethau lleol hanfodol ac yn 

defnyddio eich arian mewn busnes cymunedol sy’n gryf yn gymdeithasol ac yn 

amgylcheddol. Darllenwch y ddogfen yn ofalus, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn 

ymuno â ni i helpu i wireddu’r prosiect hwn. 

Y Cyfarwyddwyr 
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1. CRYNODEB O’R CYNNIG 

Crynodeb o’r cynnig i gael cyfranddaliadau yn 

Egni Cydweithredol Cyfyngedig (‘Egni’ neu’r 

‘Gydweithfa’). 

1.1. Cyflwyniad 

Pwrpas y cynnig hwn o gyfranddaliadau yw codi digon o 

gyllid i dalu am osod panelau solar ffotofoltaidd (PV) ar 7 

o adeiladau cymunedol yn Ne Cymru. Y rheswm dros 

osod panelau solar ar adeiladau cymunedol yw lleihau’r 

allyriannau carbon, arddangos technoleg garbon isel o 

fewn y gymuned, rhoi cyfle i breswylwyr lleol fod yn 

berchen ar ran o’r cyflenwad o wasanaethau lleol 

hanfodol, a rhoi mantais economaidd i’r adeilad 

cymunedol. 

1.2. Gwybodaeth bwysig 

Mae’r ddogfen hon wedi ei pharatoi gan Gyfarwyddwyr 

Egni Cydweithredol Cyfyngedig, sy’n gyfrifol am ei 

chynnwys. Fe’i cyhoeddir yn unol â’r canllawiau a 

amlinellir gan yr Awdurdod Ymddygiad Cyllidol. Mae 

manylion llawn am gydymffurfiaeth gyfreithiol y 

ddogfen a thelerau’r cynnig a sut i danysgrifio wedi eu 

hamlinellu ym mhrif gorff y ddogfen a’r atodiadau sydd 

ynghlwm. Ceir diffiniad ac esboniad o’r geiriau a’r 

ymadroddion technegol a ddefnyddir yn y Ddogfen 

Gynnig yn yr Eirfa. Dylai’r crynodeb hwn gael ei ddarllen 

fel cyflwyniad yn unig, a dylai unrhyw benderfyniad i 

danysgrifio gael ei wneud ar sail y ddogfen gyfan. 

1.3. Y Prosiect 

Pwrpas y prosiect hwn yw cynhyrchu trydan drwy 

banelau solar PV a fydd yn cymryd lle trydan a fyddai fel 

arall wedi dod o danwydd ffosil. Defnyddir peth o’r 

trydan gan yr adeiladau lle bydd y panelau solar yn cael 

eu gosod, a bydd y gweddill yn cael ei fwydo i’r grid. 

Mae chwe adeilad cymunedol wedi eu dewis fel 

adeiladau addas, gyda gosodiadau yn amrywio o 4kw i 

21kW.  

Bydd y Gydweithfa’n cynhyrchu refeniw drwy werthu’r 

trydan ac yn derbyn incwm o’r Tariff Cyflenwi Trydan 

(FIT).  Bydd yr arian dros ben a ragwelir ar ôl talu costau 

yn ei alluogi i dalu taliadau llog i aelodau. Y bwriad yw 

mai ugain mlynedd fydd oes y prosiect, yn seiliedig ar 

gyfnod y taliad FIT.      

1.4. Y cynnig 

Mae’r Ddogfen Gynnig hon yn bwriadu codi digon o 

gyllid drwy gynnig Cyfranddaliadau am £1, yn daladwy 

yn llawn wrth ymgeisio, i gyllido’r gwaith o ddatblygu a 

gosod y panelau solar ar y saith adeilad cymunedol sydd 

wedi eu clustnodi. 

Mae’r cynnig hwn o gyfranddaliadau wedi cael ei 

gynllunio ar gyfer 150,000 o'r 155,000 o gyfranddaliadau 

a gaiff eu cynnig er mwyn bod yn gymwys am ryddhad 

treth dan y Cynllun Buddsoddi mewn Egin Fenter (SEIS), 

ac mae’n ceisio cymeradwyaeth ymlaen llaw ynghylch 

hyn gan Gyllid a Thollau EM. Mae cyfradd y rhyddhad 

treth SEIS yn 50% ar gyfer aelodau cymwys sy’n talu 

trethi. (Fe'ch cynghorir i droi at wefan Cyllid a Thollau 

EM i gael rhagor o fanylion am gymhwyster a chymryd 

cyngor priodol). 

Y swm y dymunir ei gael drwy’r cyfranddaliadau hyn yw 

£155,000. Os oes gormod o ddiddordeb yn y 

cyfranddaliadau, rhoddir y flaenoriaeth yn y lle cyntaf i 

ymgeiswyr sy’n byw yng Nghymru.  Yn ail, rhoddir 

blaenoriaeth i’r rhai sy’n byw agosaf at god post adeilad 

canolog prosiect Egni, sef SA2 2GN.  Ni fydd 

cyfranddaliadau sydd wedi eu clustnodi ar gyfer unrhyw 

fuddsoddwr unigol yn cael eu cysylltu ag unrhyw adeilad 

penodol. Bydd yr enillion y bydd y buddsoddwr yn eu 

cael yn seiliedig ar berfformiad portffolio’r gosodiadau 

panelau solar i gyd yn hytrach nag ar berfformiad un 

arae penodol o banelau PV.     

8 wythnos yw cyfnod y cynnig cychwynnol. Ar 

ddisgresiwn y Bwrdd, gall y Cynnig gael ei ymestyn am 

hyd at 4 wythnos yn ychwanegol.  

 

Dylai tanysgrifwyr ystyried y Cyfranddaliadau hyn fel 

buddsoddiad hir dymor. Fe gawn nhw brynu lleiafswm o 

Graddfa Fewnol Enillion (IRR) 

Ffordd safonol o gymharu buddsoddiadau 

gwahanol sy’n talu’n ôl mewn ffyrdd gwahanol 

yw’r IRR. 

Nid yw buddsoddi mewn cynllun cyfranddaliadau 

fel hyn yn talu’n ôl ar raddfa log gyson ar hyd ei 

oes, oherwydd fel arfer mae’r raddfa log yn 

dechrau’n isel ac yn cynyddu gydag amser. Hefyd, 

bydd cyfalaf yn cael ei ddychwelyd yn raddol i 

fuddsoddwyr drwy oes y prosiect. Golyga hyn nad 

yw cymryd cyfartaledd syml y llog dros bob 

blwyddyn yn mynd i fod yn fesur da o’r cynllun yn 

ei gyfanrwydd.  

Mae IRR yn goresgyn y broblem hon drwy 

ddarganfod y raddfa log syml mae’r cynllun yn 

gyfartal iddo, sy’n gyson drwy oes y buddsoddiad.  

Mae dweud felly fod gan y cynllun hwn IRR o 4% 

yn golygu y byddwch yn derbyn yr un fantais â 

phetaech yn rhoi eich arian mewn cyfrif banc ac yn 

ei dynnu allan ar yr un raddfa dros yr un cyfnod ar 

raddfa gyson o 4%. 
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250 a mwyafswm o 20,000 o’r Cyfranddaliadau am eu 

gwerth o £1 yr un. 

Cyfrifir yr enillion i fuddsoddwyr yn unol â’r incwm a’r 

gwariant rhagweladwy dros gyfnod y gosodiadau, gan 

ddefnyddio’r rhagdybiaethau sydd wedi eu mynegi yn y 

Ddogfen Gynnig. Y gyfradd enillion rhagweladwy (IRR) 

dros oes ddisgwyliedig y Prosiect yw oddeutu 4%. Gyda’r 

SEIS, golyga hyn IRR o 10% mewn gwirionedd. 

Ni fasnachir y cyfranddaliadau ar farchnad stoc 

gydnabyddedig, ac ni fydd y cyfranddaliadau yn 

drosglwyddadwy. Gall aelodau wneud cais i dynnu’r 

cyfranddaliadau yn ôl ar ddiwedd y drydedd flwyddyn o 

weithredu. Bydd y caniatâd i dynnu cyfranddaliadau yn 

ôl yn cael ei benderfynu gan y Bwrdd.  

Bwriad y Gydweithfa yw dychwelyd cyfalaf yr aelodau yn 

ysbeidiol dros gyfnod o 20 mlynedd, yn amodol ar 

berfformiad ariannol ac yn amodol ar gadw swm wrth 

gefn penodol yn y Gydweithfa. 

Faint bynnag fydd maint y buddsoddiad, bydd pob 

tanysgrifiwr llwyddiannus yn dod yn aelod cyfartal o 

gydweithfa Egni Cydweithredol Cyfyngedig yn 

awtomatig, ar delerau un aelod un bleidlais. 

1.5. Risgiau 

Mae risg ynghlwm wrth bob buddsoddiad a 

gweithgaredd masnachol. Dylai buddsoddwyr gymryd y 

cyngor priodol a gwneud eu hasesiadau risg eu hunain, 

gan gofio am agweddau cymdeithasol ac amgylcheddol 

y Prosiect.  Dylai’r rhai sydd â diddordeb mewn 

buddsoddi wneud hynny ar ôl darllen y ddogfen hon yn 

llawn a chymryd  y cyngor ariannol priodol, ac unrhyw 

gyngor arall. 
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2. CEFNDIR 

Yn yr adran hon ceir cefndir y prosiect a’r sefydliadau sydd wedi ei roi at ei gilydd.  

2.1. Cydweithfeydd ac Ynni Adnewyddadwy 

Dechreuodd y mudiad cydweithredol ym 1844 wrth ffurfio siop fwyd yn Rochdale, Swydd Gaerhirfryn, dan drefniant grŵp a 

adwaenir bellach fel y ‘Rochdale Pioneers’. Roedd y 30 aelod a sefydlodd y mudiad yn rhwystredig gydag arferion anonest y 

masnachwyr lleol a’r prisiau uchel yr oeddynt yn eu codi ac aethant ati i sefydlu siop newydd yn seiliedig ar egwyddorion 

moesol ac oedd dan berchenogaeth ei gwsmeriaid.  O’r cychwyn cyntaf hwn, mae’r mudiad cydweithredol wedi lledaenu i 

bedwar ban y byd, gyda phob un cydweithfa yn arddel yr un egwyddorion o berchenogaeth eang a gwerthoedd ac 

egwyddorion yn seiliedig ar gydraddoldeb a democratiaeth. Gallwch ganfod mwy am gwmnïau cydweithredol wrth fynd i 

wefan  Co-operatives UK, y corff masnachol cenedlaethol sy’n hyrwyddo Cydweithrediad yn y Deyrnas Unedig, 

http://www.uk.coop 

Mae ynni adnewyddadwy dan berchenogaeth gydweithredol wedi bod yn tyfu’n gyflym yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop dros 

y pymtheng mlynedd diwethaf.  Baywind Co-op yn Cumbria oedd cydweithfa ynni adnewyddadwy gyntaf  y Deyrnas 

Unedig, fferm wynt chwe thyrbin a ddechreuodd gynhyrchu trydan yn 1997.  

Yn sgil cyflwyno’r Tariff Cyflenwi Trydan yn y Deyrnas Unedig yn 2010 fe’i gwnaed yn bosib cael llawer mwy o brosiectau 

ynni adnewyddadwy ar raddfa fach ac, fel hyn, mae nifer fwy o grwpiau lleol wedi medru lansio cwmnïau ynni 

adnewyddadwy cydweithredol llwyddiannus.  Ymhlith y rhain mae nifer o systemau a osodwyd gan Bath and West 

Community Energy, Llangattock Green Valleys, cydweithfa solar cymuned Llanllieni ar do canolfan hamdden a fferm solar 

5MW Westmill, sef y fferm solar gyntaf dan berchenogaeth cymuned. Y prosiect hwn fydd y Panelau Solar PV 

cydweithredol cyntaf yng Nghymru a gyllidwyd gan gyfranddaliadau cymunedol.   

Mae Cymdeithasau Cydweithredol, drwy ddefnyddio ffurf Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus fel hon, yn strwythurau 

democrataidd sydd â’r gallu cyfreithiol i godi arian yn uniongyrchol oddi wrth aelodau’r cyhoedd.  Gyda system ‘un aelod, 

un bleidlais’ a bwrdd a etholwyd o blith yr aelodau, maent yn cynnig ffordd deg a thryloyw o gadw busnes ynni 

adnewyddadwy dan berchenogaeth y gymuned. At hyn, mae ganddynt y grym i flaenoriaethu buddsoddiad o’r ardal leol, 

gan sicrhau, cymaint â phosib, bod pobl yr ardal yn elwa o fanteision ariannol ynni adnewyddadwy. Mae Cymdeithasau 

Ddiwydiannol a Darbodus wedi eu cofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).  

2.2. Prosiect Egni Cydweithredol Cyfyngedig 

Sefydlwyd y prosiect Egni Cydweithredol Cyfyngedig gan Awel Aman Tawe (AAT). Elusen ynni cymunedol yw AAT sy’n 

gweithio i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ym mhen Cwm Tawe a Dyffryn Aman. 

Mae AAT wedi ei wreiddio’n ddwfn yn y gymuned.  Mae ei grŵp bychan o staff a gwirfoddolwyr prysur yn byw yn yr ardal 

ac mae’r prosiect wedi ymroi i warchod amgylchedd naturiol eithriadol y gymdogaeth.  Mae’n gweithio i godi 

ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ynni glân yn y frwydr yn erbyn bygythiad newid yn yr hinsawdd trwy raglenni parhaus o 

wybodaeth, cyfathrebu ac ymgynghori, ac yn fwy diweddar, trwy ystod arloesol o weithgareddau celfyddydol sy’n 

ymwneud â newid yn yr hinsawdd,  sy’n aml iawn yn cyffwrdd pobl ar lefel ddyfnach. Mae ansawdd ei waith wedi ei 

gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gyda nifer cynyddol o wobrau. 

Sefydlwyd Egni Cydweithredol Cyfyngedig (Egni) yn ffurfiol ym mis Mawrth 2013 er mwyn gosod panelau solar dan 

berchenogaeth y gymuned yn Ne Cymru. Mae iddo bedwar cyfarwyddwr sefydlol.  

2.3. Llinell amser y prosiect 

Mawrth 2013 Ffurfio Egni Cydweithredol Cyfyngedig 

Gorff – Rhag 2013 Arolygon, trafodaethau ynghylch cysylltu â’r grid, trafod y prydlesau 

Chwefror 2014 Lansio’r cynnig o gyfranddaliadau 

3 Ebrill 2014 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gyfranddaliadau 

Ebrill – Mai 2014 Cwblhau’r gwaith o osod yr araeau PV 

Mehefin 2014 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf y Gydweithfa 
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2.4. Egni Cydweithredol Cyfyngedig 

Cafodd Egni Cydweithredol Cyfyngedig ei ymgorffori a’i gofrestru gydag Awdurdod Ymddygiad Ariannol y Deyrnas Unedig 

yn Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus, rhif 32008R, ar 22 Mawrth 2013. Fe’i lleolir yng Nghymru, gyda’i swyddfa 

gofrestredig yn 76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Abertawe  SA9 2GN. 

Ffurf Gyfreithiol yw Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus yn rhoi strwythur i gwmni cydweithredol. Mae dan 

berchenogaeth ei aelodau a/neu'r gymuned a chaiff ei chynnal er eu lles hwy.  Mae aelodau’n ethol cyfarwyddwyr ac mae 

gan bob aelod un bleidlais mewn cyfarfod o aelodau, waeth faint o gyfranddaliadau sydd ganddo. Gwarchodir aelodau gan 

atebolrwydd cyfyngedig a’r unig ymrwymiad sydd ganddynt yw cyfrannu cost gychwynnol eu cyfranddaliadau. Rheolir 

Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus gan Reolau, ar ffurf safonol yn bennaf, a gymeradwyir gan yr Awdurdod Ymddygiad 

Ariannol a’u cofrestru gydag o. Mae copi o reolau Egni Cydweithredol Cyfyngedig ar gael ar wefan y prosiect neu drwy 

wneud cais i’r Gydweithfa amdano (trowch i gefn y ddogfen gynnig hon am fanylion cyswllt). 

3. TROSOLWG O’R BUSNES 

Yr unig weithgaredd y mae Egni Cydweithredol Cyfyngedig yn bwriadu ei chynnal yw perchnogaeth a rheolaeth o araeau PV 

solar ar 7 o adeiladau cymunedol yn Ne Cymru. Pan ysgrifennwyd y ddogfen hon, bwriad y prosiect yw gosod a gweithredu 

7 arae PV solar ar yr adeiladau a enwir yn y ddogfen hon. Fodd bynnag, mae'r Gydweithfa yn agored i'r posibilrwydd o fod 

yn berchen ar ragor o araeau PV solar a’u gweithredu os daw cyfle yn seiliedig ar delerau nad ydynt yn amharu ar bwrpas 

neu hyfywedd y Gydweithfa. 

Mae pob safle wedi cael eu harolygu, ac: 

 Mae ganddyn nhw doeau sy’n wynebu’r de o fewn 30 gradd 

 Arolygon strwythurol ar y toeau, ac ystyrir eu bod yn addas ar gyfer PV 

 Nid oes cysgod o bwys yno 

 Cyflenwad tri cham, ac mae Western Power Distribution wedi nodi bod y galluoedd a argymhellir ganlyn yn cael 

eu caniatáu 

 Tystysgrif Perfformiad Ynni 

 Maen nhw wedi cael eu rhag-gofrestru gydag Ofgem ym mis Mehefin 2013 i gael cyfradd FiT ffafriol 

 Mae chwiliadau eiddo wrthi’n cael eu cwblhau ac mae’r trafodaethau o ran prydles yn sylweddol gyflawn ar bob 

safle. Ni fydd unrhyw osodiad yn digwydd heb i'r brydles gael ei llofnodi. 

Os, am unrhyw reswm, na cheir cytundeb ar brydlesi rhwng perchnogion yr adeiladau ac Egni mewn pryd i’r prosiect hwn 

fynd yn ei flaen, mae cyfarwyddwyr y Gydweithfa’n cadw’r hawl i ddod o hyd i adeilad addas arall ac i ddefnyddio arian o'r 

Cynnig Cyfranddaliadau hwn i osod arae ar yr adeilad hwnnw, ar yr un sail â'r 7 a gynigir yma, cyn belled nad yw hyn yn 

cael effaith andwyol ar yr enillion a ddisgwylir gan y prosiect. 

3.1. Y Safleoedd 

Dyma leoliadau arfaethedig y gosodiadau: 

Adeilad kWp 

arfaethedig 

Lleoliad 

Neuadd Gyhoeddus a Sefydliad Brynaman  21 Station Road, Brynaman Uchaf, Sir Gaerfyrddin, SA18 1SF 

Canolfan Gymunedol Ystradowen  12 New Road, Ystradowen, Sir Gaerfyrddin, 

Gweithdy Dove 21 Banwen, Castell-nedd Port Talbot, SA10 9LW 

Awel Aman Tawe 4 76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Abertawe, SA9 2GN 

Neuadd Les Abercraf 21 Brecon Road , Ystradgynlais, Abertawe, Powys,  SA9 1JJ 

Canolfan y Mynydd Du 12 Cwmgarw Road, Brynaman, Rhydaman SA18 1BU 

Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd 14 Oldfellows Street, Glyn-nedd, Castell-nedd, Port Talbot, SA11 5DB 
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3.1.1. Neuadd Gyhoeddus a Sefydliad Brynaman 

 

Cyfeiriad: Ffordd yr Orsaf, Brynaman Uchaf, Sir Gaerfyrddin, SA18 1SF 

Defnydd Presennol: Mae yn yr adeilad ddwy sgrin sinema yn cynnwys 3D. Ei phrif sgrin yw’r fwyaf yng 

Nghymru.  Defnyddir yr adeilad hefyd gan amryfal grwpiau fel y grŵp meithrin lleol, grwpiau dawns, grwpiau 

theatrig a’r clwb rotari.  Ceir ystafell snwcer at ddefnydd cyhoeddus.   

Perchenogaeth a statws cyfreithiol: Cafodd y sinema 700 sedd hon ei chodi yn y 1920au gyda chyfraniadau 

cyhoeddus o’r gymuned lofaol.  Bellach Neuadd Gyhoeddus a Sefydliad Brynaman yw perchennog yr adeilad, 

Rhif Elusen 523882.  Bellach mae’r sinema’n gwmni masnachol dan berchenogaeth lwyr yr elusen ac yn 

cyfamodi’r holl elw i’r elusen.  Mae’r sinema wedi ei chofrestru fel Brynaman Cinema Cyf a rhif y cwmni yw 

07252707. 

System arfaethedig: 21kWp. Mae lle ar gyfer system sydd fymryn yn fwy ond cyfyngir cysylltiad â’r grid i 21kW 

cyn i gost sylweddol i’w uwchraddio fod yn angenrheidiol. 

http://bp-hall.co.uk  

 

 

http://bp-hall.co.uk/
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3.1.2. Canolfan Gymunedol Ystradowen 

 

  Cyfeiriad: Ffordd Newydd, Ystradowen, Sir Gaerfyrddin 

Defnydd Presennol:  Mae’r ganolfan yn darparu ystod o weithgareddau yn cynnwys clwb cinio, sesiynau ‘mam 

ai’ phlentyn’, dosbarthiadau ioga a Zumba.  

Perchenogaeth a Statws Cyfreithiol: Prynodd Canolfan Gymunedol Ystradowen Community Centre Ltd yr 

adeilad oddi wrth y cyngor sir yn 2012. Cafodd y cwmni newydd hwn ei gofrestru ym mis Rhagfyr 2011 yn 

gwmni cyfyngedig trwy warant. Mae’r ganolfan gymunedol hefyd yn elusen, wedi ei chofrestru ym mis 

Mehefin 2012, rhif elusen 114786.  

System arfaethedig:  Arae PV solar 12kWp yw’r system arfaethedig i’w gosod, a hynny ar y to ar oleddf sy’n 

wynebu’r de-orllewin. 

http://www.collaborativecommunities.org.uk/english/archive-news-events-2012/community-building-needs-

support.html  

 

 

 

http://www.collaborativecommunities.org.uk/english/archive-news-events-2012/community-building-needs-support.html
http://www.collaborativecommunities.org.uk/english/archive-news-events-2012/community-building-needs-support.html
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3.1.3. Gweithdy Dove 

 

 

  

Cyfeiriad:  Banwen, Castell-nedd Port Talbot, SA10 9LW 

Defnydd Presennol: Mae Gweithdy Dove yn adnabod ac yn cefnogi oedolion yn y gymuned sy’n chwilio am 

addysg, hyfforddiant a chyngor ar ddechrau busnes. Yn yr adeilad ceir darpariaeth gofal plant a gwasanaethau 

swyddfa. Yn y ganolfan ceir caffi cymunedol a gwasanaeth arlwyo sy’n agored saith diwrnod yr wythnos, a gall 

ddarparu ar gyfer 64 o bobl.  

Perchenogaeth a statws cyfreithiol: Cwmni preifat cyfyngedig dan warant yw Dove Workshop Limited. 

Cofrestrwyd y cwmni ym mis Chwefror 1989, Rhif Cwmni 02341942.   Mae View (Dove) Ltd yn gwmni 

cyfyngedig dan warant ac yn elusen gofrestredig yn y sector gwirfoddol. Fe’i cofrestrwyd ym mis Medi 1999, 

Rhif Cwmni 03840774. Sefydlwyd yr elusen ym mis Chwefror 2000, Rhif elusen: 1079467.  

System arfaethedig: Arae PV solar 21kWp ar y to ar oleddf yr adeilad yw’r system arfaethedig, yn wynebu’r de-

orllewin.  

http://www.doveworkshop.org.uk  

 

 

http://www.doveworkshop.org.uk/
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3.1.4. Awel Aman Tawe 

  

Cyfeiriad:  76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Castell-nedd Port Talbot, SA9 2GN 

Defnydd presennol:  Mae'r adeilad yn cael ei ddefnyddio fel swyddfeydd ar gyfer Awel Aman Tawe (AAT). Mae 

AAT yn elusen ynni cymunedol sy'n gweithio i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ym mhen uchaf Cwm Tawe a 

Dyffryn Aman. Y mae wedi datblygu amrywiaeth o brosiectau gwres adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni 

ar tua 2000 o gartrefi yn yr ardal. Mae'n darparu cyngor technegol i 20 prosiect gwynt, solar a hydro 

cymunedol eraill ar draws De Cymru. Mae AAT hefyd yn rhedeg rhaglen celfyddydau cymunedol i ennyn 

diddordeb pobl yn y materion sy'n ymwneud â newid yn yr hinsawdd.  

Perchnogaeth a statws cyfreithiol: Mae'r adeilad yn eiddo i Awel Aman Tawe (AAT). Cafodd AAT ei gofrestru 

fel cwmni cyfyngedig drwy warant ym Mawrth 2000, Rhif y Cwmni 03958840. Mae'r sefydliad hefyd yn elusen 

gofrestredig, rhif 1114492. 

System arfaethedig: Mae’r gosodiad arfaethedig yn arae PV solar 4 kWp ar do llechi ar oleddf sy’n wynebu’r 

de orllewin. 

www.awelamantawe.co.uk  

 

 

http://www.awelamantawe.co.uk/
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3.1.5. Neuadd Les y Glowyr, Abercraf 

  

Agorodd Neuadd Les Glowyr Abercraf a'r Cylch ddydd Sadwrn 27 Hydref, 1928, ac fe’i sefydlwyd fel 

cyfleuster hamdden ar gyfer glowyr lleol a'u teuluoedd. Mae'n cynnwys neuadd gyngerdd lle mae 

grwpiau lleol ac ysgolion yn perfformio, ystafelloedd cyfarfod a hyfforddi, swyddfeydd, bar a chegin. 

Mae'r Neuadd yn cynnal cyfarfodydd Sefydliad y Merched, y Geidiaid a’r Brownis, clwb ogofa, clwb 

chwist, côr, cymdeithas hanes a Sefydliad Cribarth (enw mynydd lleol adnabyddus!). Mae'n elusen 

gofrestredig, rhif 523652 

 

http://www.ciswo-services.org.uk/swamp/node/17  

 

 

 

 

http://www.ciswo-services.org.uk/swamp/node/17
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3.1.6. Canolfan y Mynydd Du 

 

  

Cyfeiriad: Ffordd Cwmgarw, Brynaman, Rhydaman SA18 1BU 

Defnydd Presennol:  Mae Canolfan y Mynydd Du yn agored ers chwe blynedd.  Ceir yn yr adeilad bum ystafell 

gyfarfod broffesiynol, yn llawn cyfarpar gyda chyflwyniadau PowerPoint a DVD a all ddarparu ar gyfer 50 o 

bobl. Yn y ganolfan hefyd, ceir ystafell gyfrifiadurol gyda deg cyfrifiadur, a chaffi cymunedol. 

 Perchenogaeth a statws cyfreithiol: Mae Canolfan y Mynydd Du yn elusen gofrestredig, rhif 1092336.  

System Arfaethedig: Arae PV solar 12kWp yw’r system arfaethedig i’w gosod, a hynny ar y to llechi ar oleddf 

sy’n wynebu’r de de-orllewin. 

http://www.brynaman.org.uk 

 

http://www.brynaman.org.uk/
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3.1.7. Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd 

 

 

 

  

Cyfeiriad: Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd, Oldfellows Street, Glyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot, SA11 5DB 

Defnydd Presennol: Mae canolfan hyfforddi Glyn-nedd yn darparu addysg, hyfforddiant ac ystod eang o 

wasanaethau eraill i gymuned Glyn-nedd a’r cylch. Ar un noson bob wythnos, mae’r ganolfan yn cynnal noson 

ieuenctid. Mae'r ganolfan hefyd yn cynnwys meithrinfa ddydd, Java Bean Cafe, a chanolfan gelf bwrpasol sy'n 

cynnig cyrsiau ac arddangosfeydd. Mae'r ganolfan hefyd yn gartref i nifer o sefydliadau, gan gynnwys 

Workways, Want2Work, Ymddiriedolaeth Shaw a Chyswllt Busnes. 

Perchenogaeth a Statws Cyfreithiol: VIEW (GLYNNEATH) LIMITED rhif cwmni 02099898 yw’r rhiant sefydliad, a 

sefydlwyd yn 1987, ac sydd ag is-gwmni masnachu sy’n cynnal y ganolfan, sef THE GLYNNEATH TRAINING 

CENTRE LIMITED, rhif cwmni 04441126. Mae gan y rhiant elusen statws elusennol, View (Glynneath) Limited, 

rhif elusen 518523. Mae’r Java Bean Cafe hefyd yn is-gwmni masnachu. 

http://www.glynneathtc.org.uk 

 

http://www.glynneathtc.org.uk/
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3.2. Y panelau PV ar waith 

Caiff panelau solar eu graddio dan amodau labordy ar gyfer cynnyrch brig yng nghyswllt tanbeidrwydd penodol golau’r 

haul.  Fodd bynnag, mae faint o olau haul a gaiff y panelau mewn lleoliad penodol yn dibynnu ar nifer o ffactorau yn 

cynnwys tymor, tywydd, lledred, amser o’r dydd, ongl a’r cyfeiriad y mae’r panelau’n ei wynebu.   

Rhagwelir y bydd cyfanswm yr ynni cyfun y bydd yr holl systemau  yn y prosiect hwn yn ei greu bron yn 94,000 kWh y 

flwyddyn (heb ystyried cyflwr y panelau wrth iddynt ddiraddio dros gyfnod).  Er hynny, mae’r rhagdybiaethau yn y modelau 

ariannol ar gyfer y prosiect hwn yn caniatáu ar gyfer y diraddio hwn, a hynny’n seiliedig ar ddata ac warantau 

gwneuthurwyr y panelau. Mae casgliad cryf o ddata hanesyddol o’r deugain mlynedd diwethaf i gefnogi’r 

proffwydoliaethau hyn.  

Bydd y panelau PV wedi eu gosod ar doeau’r holl adeiladau.  Wrth i’r panelau heneiddio, bydd eu perfformiad yn dirywio ac 

efallai y bydd yn rhaid adnewyddu’r gwrthdroyddion.  Fodd bynnag, mae panelau modern yn hynod ddibynadwy ac mae 

disgwyl iddynt barhau i greu trydan trwy gydol oes ugain mlynedd y Gydweithfa gyda fawr ddim angen am ymyrraeth 

ddynol a chydag ychydig o darfu’n unig. Disgwylir y bydd gan y gwrthdroyddion oes o tua 15 mlynedd, ac mae costau gosod 

rhai newydd yn eu lle yn ystod y prosiect wedi eu cynnwys yn y model cyllid. Gofynnir am warantau'r gwneuthurwyr 

ynghyd ag yswiriant ar gyfer difrod yn sgil tywydd fel mellt, a tharfu ar fusnes a allai godi o ganlyniad.  Yn ogystal â hyn, 

bydd yr araeau wedi eu hyswirio rhag lladrad a fandaliaeth.    

Bydd yr holl waith gosod yn cael ei reoli gan osodwr achrededig yr MCS (Cynllun Ardystiedig Microgynhyrchu) gan 

ddefnydfdio panelau a acredwyd dan y Cynllun hwnnw, dan gytundeb i Egni.  Bydd y Bwrdd Cydweithredol yn gyfrifol am 

waith monitro parhaus perfformiad technegol ac ariannol yr Araeau Solar.  

Egni fydd yn gyfan gwbl berchen ar yr Arae Solar a’r holl seilwaith cysylltiedig. Ni fydd y Gydweithfa yn cyflogi staff.  Y 

disgwyl yw y bydd y rhai hynny sy’n gyfrifol am yr adeiladau’n rhoi gwybod i’r Gydweithfa am unrhyw faterion a gyfyd wrth 

iddynt ddod i wybod amdanynt. Byddir hefyd yn monitro o bellter fel y caiff cyfarwyddwyr wybod pan fo raid wrth waith 

cynnal a chadw. 

3.3. Cynllun Ardystiedig Microgynhyrchu 

Er mwyn bod yn gymwys am y Tariff Cyflenwi Trydan, rhaid i’r gosodwr a’r cyfarpar fod wedi eu cofrestru ar y Cynllun 

Ardystiedig Microgynhyrchu (MCS). Bydd Egni’n sicrhau bod yr holl waith gosod yn cydymffurfio â gofynion yr MCS ac yn 

gymwys i dderbyn y Tariff Cyflenwi Trydan. 

3.4. Gwerthu trydan & Tariff Cyflenwi Trydan (FiT) 

Bydd pob un o'r adeiladau yn gallu defnyddio'r trydan a gynhyrchir gan y panelau, cyn belled y byddan nhw angen trydan 

pan fydd y panelau’n ei gynhyrchu, ac ni fyddan nhw’n gorfod talu am y trydan hwn. Bydd trydan dros ben yn cael ei 

allforio i'r grid.  

Bydd y gydweithfa yn derbyn Tariff Cynhyrchu’r FIT ar gyfer yr holl drydan a gynhyrchir gan y panelau, ac yn cael eu talu ar 

gyfradd Tariff Allforio FIT neu gyfradd y farchnad am yr holl drydan fydd yn cael ei allforio (neu yn y rhan fwyaf o achosion, 

y bernir ei fod yn cael ei allforio) i'r grid. 

Mae'r gyfradd FIT ar gyfer y 7 safle dan sylw wedi ei gwarantu ar gyfer Egni tan 27 Mehefin, 2014 cyn belled â bod y 

systemau wedi’u gosod, eu comisiynu a bod y cais FiT yn cael ei wneud ar y dyddiad hwnnw neu cyn hynny. Fe wnaeth Egni 

gofrestru ymlaen llaw ar gyfer y gyfradd FiT ym Mehefin 2013, dan y cynllun cofrestru ymlaen llaw sydd ar gael i gynlluniau 

PV solar cymunedol fel Egni yn unig, ar y cyfraddau a ganlyn: 

 14.90p/kWh ar gyfer gosodiadau dan 4kW 

 13.50p/kWh ar gyfer gosodiadau rhwng 4kW a 10kW 

 12.57p/kWh ar gyfer gosodiadau rhwng 10kW a 50kW 

Os bydd y gosodiadau yn cael eu gohirio a’i bod yn debyg y bydd dyddiad cau FiT yn cael ei golli, byddai modelu ariannol 

newydd yn cael eu llunio, ac ni fyddai'r prosiect yn bwrw ymlaen nes gwelir bod modelau newydd hyn yn cadarnhau bod y 

prosiect yn dal yn hyfyw. Fodd bynnag, mae'n annhebygol y bydd yn gostyngiad sylweddol yn y FiT.  
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4. RHAGAMCANION ARIANNOL 

Ar ddiwedd y ffenestr 20 mlynedd o daliadau FIT, mae’r brydles ar gyfer pob adeilad yn cynnwys cymal sy'n gadael y dewis 

i’r gydweithfa derfynu'r brydles a naill ai dadgomisiynu’r gosodiad, neu ei drosglwyddo i'r landlord, neu aildrafod prydles 

newydd i ganiatáu i'r gydweithfa barhau i weithredu’r panelau. 

Rhyddhad Treth y Cynllun Buddsoddi mewn Egin Fenter 

Bydd Egni yn gwneud cais am ryddhad treth drwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Egin Fenter (SEIS) ar gyfer 150,000 o'r 

155,000 o gyfranddaliadau sy'n cael eu cynnig, gan mai dyma'r uchafswm a ganiateir dan y cynllun hwn. Yn yr achos 

annhebygol y bydd mwy o geisiadau gan rai sy'n gymwys ar gyfer rhyddhad treth SEIS na’r 150,000 o'r cyfranddaliadau a 

gynigir, bydd pob aelod cymwys SEIS yn gallu hawlio rhyddhad treth ar eu cyfranddaliadau ar gyfran gyfatebol sydd ychydig 

yn is. 

 

Mae'r rhyddhad SEIS fel arfer yn 50% o werth y cyfranddaliadau, a gall unigolyn cymwys hawlio arian yn ôl yn erbyn y dreth 

sy'n ddyledus ganddyn nhw am y flwyddyn ariannol y mae'r cyfranddaliadau yn cael eu dyrannu (neu'r flwyddyn flaenorol).  

Rhaid i gyfranddaliadau gael eu dal am 3 blynedd neu bydd y rhyddhad treth yn cael ei golli, a byddai Cyllid a Thollau EM yn 

ceisio adennill unrhyw ryddhad sydd eisoes wedi cael ei hawlio. 

 

O ran SEIS, yn yr achos annhebygol y bydd cyfranddaliadau rhywun yn werth llai nag y gwnaethon nhw dalu amdanyn nhw 

pan fyddan nhw yn y pen draw yn eu tynnu yn ôl, gellir gosod y golled hon (heb y rhyddhad cychwynnol o 50%), yn erbyn 

incwm er dibenion treth yn y flwyddyn honno (neu'r flwyddyn flaenorol). Am ragor o fanylion am y cynllun SEIS, fe'ch 

cynghorir i edrych ar wefan Cyllid a Thollau EM www.hmrc.gov.uk/seedeis . Dylai darpar aelodau sydd â diddordeb mewn 

manteisio ar y rhyddhad treth hwn gymryd eu cyngor eu hunain ynghylch a ydyn nhw’n gymwys ai peidio. 

 

Mae'r Bwrdd wedi ceisio cymeradwyaeth ymlaen llaw ar gyfer y cynllun dan SEIS. Fodd bynnag, nid yw'r Cyfarwyddwyr 

mewn sefyllfa i warantu cymhwyster Egni nac unrhyw unigolyn. Bydd manylion am gynnydd cais Egni yn cael eu rhoi ar y 

wefan www.egni.coop 

4.1. Rhagamcanion 20 mlynedd o incwm, gwariant ac enillion 

 

  

£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 

Blwyddyn 

 

 bl. 1   bl. 2   bl. 3   bl. 4  bl. 5  

 
crynodeb 

bl. 6-10  

 
crynodeb 
bl. 11-20  

 
crynodeb 

bl. 1-20  

Elw a cholled                   

Incwm gweithredu 
       
14.8  

       
15.2  

       
15.5  

       
15.8  

       
16.2           86.2         201.5  

        
365.2  

  

        

  

Treuliau gweithredu 
         
4.9  

         
5.1  

         
5.2  

         
5.4  

         
5.5           30.2           75.6  

        
131.8  

Dibrisiad 

 

         
7.7  

         
7.7  

         
7.7  

         
7.7  

         
7.7           38.7           77.5  

        
155.0  

Arian dros ben yn sgil gweithredu 
         
2.2  

         
2.4  

         
2.5  

         
2.7  

         
2.9           17.2           48.5  

          
78.4  

  

        

  

gyda llog ar arian parod yn y banc            -    
         
0.2  

         
0.5  

         
0.1  

         
0.1             0.4             0.8  

            
2.0  

Cyfanswm yr arian dros ben sydd ar 
gael i aelodau 

         
2.2  

         
2.6  

         
3.0  

         
2.8  

         
3.0           17.6           49.2  

          
80.4  
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Llif arian                   

Llif arian gweithredu 
         
7.7  

         
7.7  

         
7.7  

         
7.7  

         
7.7           38.7           77.5  

        
155.0  

  

        

  

Tynnu cyfalaf a ad-dalwyd i aelodau            -               -    
       
20.7  

         
7.7  

         
7.7           38.7           80.0  

        
155.0  

Arian parod 
gweithredu              -    

         
7.7  

       
15.5  

         
2.5  

         
2.5             2.5             2.5                -    

Arian parod 
ar y diwedd   

         
7.7  

       
15.5  

         
2.5  

         
2.5  

         
2.5             2.5               -                  -    

          

          

    
 Dim 
SEIS   SEIS  

      Rhagamcan o enillion aelodau 4.0% 10.2%  IRR  

     

          Enghraifft o lif arian aelodau  £   £   £   £   £   £   £   £  

Mae aelod £1000 (SEIS) yn cael  bl.  1  bl. 2  bl. 3  bl. 4  bl. 5  

 
crynodeb 
bl. 6-10  

 
crynodeb 
bl. 11-20  

 
crynodeb 
bl. 1-20  

Llog ar fuddsoddiad 
          
14  

          
17  

          
19  

          
18  

          
19            114            317  

           
519  

Ad-dalu cyfalaf            -               -    
        
134  

          
50  

          
50            250            516  

        
1,000  

Ad-dalu treth incwm 
        
500             -               -               -               -                 -                 -    

           
500  

Cyfanswm   
        
514  

          
17  

        
153  

          
68  

          
69            364            834  

        
2,019  

Cronnus   
        
514  

        
531  

        
684  

        
752  

        
821         1,185         2,019  

        
2,019  

 

4.2. Tybiaethau 

Mae’r rhagamcanion yn seiliedig ar y prif dybiaethau a ganlyn: 

1) Y bydd lefelau cynhyrchu blynyddol y gosodiadau PV solar yn unol â'r amcangyfrifon a wnaed, gyda chyfartaledd 

o 94,000 kWh y flwyddyn. Os digwydd i’r ynni a gynhyrchir fod yn is na'r lefelau a ragwelir, bydd refeniw’r 

gydweithfa’n cael ei leihau. Yn achos nam technegol, dylai hyn gael ei gwmpasu gan warantau a / neu yswiriant, 

gan gynnwys ar gyfer colledion a gafwyd o ganlyniad i hynny.  

2) Bydd disgwyliadau cyfredol sy'n berthnasol i'r farchnad ynni fyd-eang, y diwydiant trydan yn y Deyrnas Unedig, 

polisi llywodraeth y Deyrnas Unedig, a'r ewyllys da tuag at drydan o ffynonellau adnewyddadwy a hyrwyddo’r 

dull hwnnw, yn parhau’n weddol gyson ac yn rhesymol ffafriol at y gosodiadau PV solar dros yr 20 mlynedd nesaf, 

gan arwain at alw parhaus am drydan a Phriodoleddau Amgylcheddol cysylltiedig a gynhyrchir gan y gosodiadau 

PV solar. 

3) Bydd prisiau ar lefel gymharol debyg i'r rhai sydd ar gael ar hyn o bryd yn cael eu cyflawni drwy oes y gosodiadau 

PV solar (ar ôl lwfans ar gyfer chwyddiant blynyddol).  
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Bydd peidio â gwireddu unrhyw un o'r rhagdybiaethau yn debygol o arwain at addasiadau i'r Rhagamcanion o fewn y 

cynllun prosiect cyffredinol. Mae rhagamcanion a rhagdybiaethau fel y rhai uchod yn eu hanfod yn llai dibynadwy dros 

rhychwantu amser hirach. 

4.3. Nodiadau ar y Rhagamcanion Ariannol 

1) Bydd chwyddiant ar incwm a gwariant yn cael ei osod ar 3% y flwyddyn dros y cyfnod o 20 mlynedd.  

2) Bydd incwm yn seiliedig ar y FIT, sy'n cael ei warantu ar gyfer 20 mlynedd llawn y prosiect, ac ar yr hyn a 

gynhyrchir na chaiff ei ddefnyddio yn yr adeilad yn cael ei werthu i'r grid neu y tybir y bydd hynny’n digwydd, lle 

bydd y gydweithfa’n cael ei thalu ar gyfradd o 50% o gyfanswm y trydan a gynhyrchir y tybir y bydd yn cael ei 

allforio. 

3) Bydd yr adeiladau a fydd yn rhan o’r cynllun yn cael eu caniatáu i ddefnyddio cymaint o'r pŵer a gynhyrchir ag y 

dymunant am ddim. Yn achos y mwyafrif o’r adeiladau hyn, o ganlyniad i faint yr arae, ystyrir y bydd y trydan a 

ddefnyddir ar y safle (amcangyfrif) ar lefel o 50% ni waeth faint a ddefnyddir. Y bwriad yw mai dau adeilad fydd 

yn defnyddio mesurydd allforio, felly bydd yr incwm i'r gydweithfa yn cael ei effeithio i raddau gan y swm a 

ddefnyddir gan yr adeilad. Fodd bynnag, mae’r amlygiad hwn yn fach, ac mae’n effeithio ar y llif incwm o drydan 

allforio yn unig ac nid o’r FIT, sy'n cael ei dalu ar yr holl drydan a gynhyrchir. Y dybiaeth a ddefnyddiwyd yn y 

model ariannol yw bod 20% o'r trydan a gynhyrchir gan y panelau ar Sinema Brynaman a 10% yn Abercraf yn cael 

ei ddefnyddio yn rhad ac am ddim gan yr adeilad. 

4) Mae dibrisiant yr offer ar linell syth dros y cyfnod o 20 mlynedd, ac yn creu cronfa i ad-dalu'r cyfalaf i aelodau. 

Unwaith y bydd y tair blynedd wedi mynd heibio, y bwriad yw y bydd cyfalaf yn cael ei ddychwelyd i aelodau 

flwyddyn ar ôl blwyddyn fel y bydd llif arian yn ei ganiatáu, yn amodol ar gynnal cronfa wrth gefn o fewn y 

gydweithfa. (Byddai Cymhwyster ar gyfer SEIS yn cael ei golli petai cyfalaf yn cael ei ddychwelyd cyn i dair 

blynedd fynd heibio.) 

5) Gosodir costau yswiriant ar £2,345 y flwyddyn – mae hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar gynlluniau tebyg mewn 

mannau eraill. 

6) Gosodir costau gweinyddu’r gydweithfa ar £900 y flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys cynnal a chadw cronfa ddata 

aelodaeth, ffôn, e-bost a chefnogaeth drwy’r post i’r aelodau, paratoi papurau’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

a’r ffurflen flynyddol, y FCA a ffioedd rheoleiddio eraill. Bydd Egni yn cynhyrchu cyfrifon blynyddol, ac fel busnes 

bach fe fydd yn gwneud cais am yr eithriad rhag archwilio ariannol.  

7) Gosodir llog ar arian parod yn y banc ar 3% yn y model ariannol. 

8) Mae’r holl elw yn cael ei ddyrannu i dâl dibrisiant neu ei ddosbarthu i aelodau, felly nid yw'r rhagamcanion yn 

rhagweld atebolrwydd ar gyfer Treth Gorfforaethol. Noder bod aelodau yn debygol o fod yn atebol i dalu Treth 

Incwm ar eu llog o fuddsoddiad.  

9) Disgwylir i wariant arian parod misol arferol fod yn fychan, a bydd yn cael ei dalu’n ddigonol gan yr incwm 

cynhyrchu ac FIT. Mae'r rhagamcanion yn rhagweld y bydd Egni mewn sefyllfa ariannol gadarnhaol bob blwyddyn 

o ddechrau gweithredu ymlaen. 

10) Seilir y rhagamcanion ar gyfnod FiT o 20 mlynedd, er y dylai bywyd gwaith panelau PV bara am o leiaf 25 

mlynedd. 

 

5. FFACTORAU RISG 

Mae risg yn perthyn i bob gweithgaredd buddsoddi a masnach, a dylai tanysgrifwyr gymryd cyngor priodol a gwneud eu 

hasesiadau risg eu hunain, gan gadw mewn cof agweddau cymdeithasol ac amgylcheddol y cyfle hwn. Tynnir sylw at y 

materion a ganlyn: 

5.1. Risgiau buddsoddi cyffredinol 

 Gall gwerth cyfranddaliadau amrywio yn ôl gwerth y busnes sylfaenol.  

 Ni fydd Cyfranddaliadau’r cynnig yn drosglwyddadwy nac yn cael eu masnachu ar gyfnewidfa stoc 

gydnabyddedig. 
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 Bydd aelodau sy'n dymuno tynnu eu cyfalaf o’u cyfranddaliadau yn gallu gwneud cais i'r Bwrdd i’r diben hwn ar ôl 

y drydedd flwyddyn o weithredu. Caniateir tynnu cyfalaf cyfranddaliadau yn ôl disgresiwn y Bwrdd, ond ni fydd 

yn cael ei wrthod heb reswm digonol, cyn belled â bod digon o arian ar gael yn y cyfrif banc. 

5.2. Risgiau yn y diwydiant ynni adnewyddadwy 

 Gall polisi'r Llywodraeth tuag at ynni adnewyddadwy newid. Drwy gydol gweithredu’r FiT a chynlluniau tebyg 

blaenorol fel ROC a NFFO, mae'r Llywodraeth wedi cynnal yr ymrwymiad i'r broses a elwir yn Saesneg yn 

'grandfathering', sy'n sicrhau bod pa bynnag dariff y bydd prosiect yn cofrestru ar ei gyfer wrth ddechrau 

gweithredu yn aros yr un fath ar hyd y cyfnod FIT, (sy’n 20 mlynedd yn achos y panelau PV solar). Felly, ni ddylai 

refeniw o FiTs ar gyfer Egni gael ei effeithio gan unrhyw newid i'r FiT yn y dyfodol. Mae'r taliad hwn wedi ei 

gysylltu â mynegai RPI hefyd. Y ffigurau a ddefnyddir yma yw'r rhai a gyhoeddir ar hyn o bryd gan Ofgem.  

 Gall dyfeisiadau a datblygiadau newydd o ran technoleg olygu y bydd technolegau ac offer presennol yn darfod 

eu hoes, er bod ceisiadau o'r fath yn gofyn am amseroedd cwblhau hir, ac maen nhw’n annhebygol o olygu y 

bydd prosiectau ynni adnewyddadwy sy'n bodoli eisoes yn ddiwerth. 

 Gallai newidiadau tymor hir i batrymau tywydd arwain at lefelau is o gynhyrchu. Fodd bynnag, nid oes unrhyw 

dystiolaeth y mae Egni yn ymwybodol ohono sy’n awgrymu bod hyn yn digwydd. 

 Gallai amodau tywydd annodweddiadol yn y tymor byr effeithio ar y lefelau cynhyrchu disgwyliedig, er bod 

patrymau cyffredinol y tu allan i’r ffiniau a ragwelir yn annhebygol. 

 Gall costau gweithredol godi’n gyflymach nag a ragwelwyd yn ystod oes y Prosiect 

5.3. Risgiau sy’n benodol i Egni Cydweithredol Cyfyngedig  

 Efallai y bydd incwm yn amrywio o'r rhagfynegiadau os bydd Sinema Brynaman yn defnyddio mwy na 20% neu 

Abercraf yn defnyddio mwy na 10% o allbwn trydan yr Araeau Solar ar eu toeau perthnasol dros gyfnod o 

flwyddyn. Y rheswm dros hyn yw’r bwriad i osod mesuryddion allforio yno, a bydd Egni yn talu'r Tariff Allforio FIT 

ar yr hyn y byddan nhw’n ei allforio. Fodd bynnag, dim ond mewn 2 o'r 7 safle portffolio y bydd hyn yn digwydd, 

felly bydd effeithiau amrywiadau mewn rhagfynegiadau yn cael eu gwanhau yn unol â hynny, ac mae rhan fwy o'r 

incwm yn dod drwy’r Tariff Cynhyrchu FIT. 

 Os bydd oedi annisgwyl yn digwydd ar ôl i’r gwaith gosod ddechrau, a fydd yn golygu nad yw un neu fwy o'r 

safleoedd yn bodloni'r terfyn amser FIT ar gyfer y gyfradd FIT cyn-gofrestru, yna fe fyddan nhw’n derbyn y FIT 

berthnasol ar yr adeg y cawn nhw eu comisiynu a'u cofrestru ar gyfer y FIT. Bydd hyn ar gyfradd is, ac felly bydd 

yn cael effaith andwyol ar elw i aelodau. 

 Bydd Gwarantau ac yswiriant ar waith os bydd yr offer yn torri, a bydd yn cynnwys colli incwm am gyfnodau 

cysylltiedig pan fydd tarfu ar y busnes, er bod cyfyngiad ar hynny. Bydd difrod damweiniol a maleisus hefyd yn 

cael eu cynnwys dan yswiriant, a darperir yswiriant atebolrwydd cyhoeddus. Fodd bynnag, os bydd yr offer yn 

methu oherwydd amgylchiadau eithriadol, bydd cynnydd yn y costau cynnal a chadw, a byddai hyn yn effeithio ar 

incwm y gydweithfa. 

 Os bydd angen i'r tirfeddiannwr ymgymryd â gwaith hanfodol ar y safle yn ystod cyfnod y prosiect, bydd Egni yn 

gyfrifol am yr holl gostau sy'n gysylltiedig â symud a ailosod yr arae(au) solar a'r offer cysylltiedig, ac ni fydd y 

Tirfeddiannwr yn indemnio Egni am golli incwm. Er nad oes sicrwydd o hynny, gallai’r yswiriant dalu costau Egni 

mewn achosion o'r fath, ac o ganlyniad, gallai hyn effeithio ar yr enillion i’r aelodau.  Mewn achosion o gyfnodau 

mynych a / neu hir o waith, fe allai olygu na fydd buddsoddiad gwreiddiol yr aelodau yn cael ei ad-dalu. Rydym 

wedi cynnal arolygon strwythurol annibynnol ar bob to (ar gael ar gais gan Egni) ac mae'r toeau i gyd mewn 

cyflwr rhesymol ac yn addas ar gyfer gosod PV solar. 

 Mae rhai costau yn y model ariannol, fel yr yswiriant, yn amcangyfrifon ar hyn o bryd, yn seiliedig ar brosiectau 

tebyg mewn mannau eraill 

 Mae Egni wedi cytuno ar Brydles gyda pherchnogion y tir i brydlesu'r safleoedd ar gyfer 20 mlynedd gyfan y 

Prosiect, fel petai unrhyw un o'r tirfeddianwyr presennol yn gwerthu unrhyw un o'r safleoedd, gall y gosodiadau 

aros yn eu lle yn gyfreithiol. Fodd bynnag, pan ysgrifennwyd y ddogfen hon, dim ond un prydles sydd wedi cael ei 

llofnodi, gydag AAT.  Petai problem annisgwyl yn atal y broses o lofnodi cytundeb cyfreithiol ar gyfer unrhyw 

adeilad, ni fyddai’r gwaith gosod ar yr adeilad hwnnw yn mynd yn ei flaen. Yn yr achos hwnnw, mae’r 

Cyfarwyddwyr yn cadw'r hawl i gyfnewid adeilad arall yn ei le, neu fwrw ymlaen â llai o adeiladau, cyn belled na 

fydd yr enillion a ragwelir i aelodau’r Gydweithfa yn cael eu heffeithio’n andwyol.  Os na fydd hyn yn bosibl, 

byddai arian yn cael ei ddychwelyd yn llawn i aelodau ac ni fyddai’r gwaith gosod yn cael ei gynnal. 
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6.  RHEOLI A GWEINYDDU 

Mae’r adran hon yn darparu manylion am y Bwrdd a chynnal y Gydweithfa. 

6.1. Y Bwrdd 

Mae'r bwrdd ar hyn o bryd yn fwrdd trosiannol, er dibenion sefydlu'r Gydweithfa, cynnal y cynnig o gyfranddaliadau a 

goruchwylio gosod y panelau solar PV. Bydd etholiadau ar gyfer y Bwrdd o blith yr aelodau newydd yn cael eu cynnal yn y 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf. 

Cyfarwyddwr: Dan McCallum 

Mae Dan yn gyd-sylfaenydd Awel Aman Tawe, elusen ynni cymunedol, ac mae wedi bod yn 
rheolwr yr elusen ers 2000. Mae ganddo radd BA 2.1 mewn hanes modern o Brifysgol 
Rhydychen. Mae ei brofiad gwaith yn cynnwys dwy flynedd fel Cydlynydd Rhaglen ar gyfer 
Oxfam yn Kurdistan yn Irac, a dwy flynedd fel Rheolwr Rhaglen y Dwyrain Canol ac Affrica ar 
gyfer y Grŵp Hawliau Lleiafrifol. Cyrhaeddodd rownd derfynol 2007 Entrepreneur y Flwyddyn 
Ernst and Young, ac mae’n ddelfryd ymddwyn menter ar gyfer rhaglen Dynamo y Cynulliad. 
Mae'n Aseswr Ynni cymwysedig (Domestig, Masnachol a'r Fargen Werdd). Mae wedi dysgu 
Cymraeg yn rhugl.  

 

Cyfarwyddwr: Jenny Carlisle 

Mae Jenny wedi bod yn gyflogedig gydag Awel Aman Tawe am dair blynedd, ac mae’n 
gweithio ar y cynllun Ynni'r Fro, gan gynghori grwpiau cymunedol ar ynni gwynt, hydro a 
threulio anaerobig. Mae ganddi radd mewn Peirianneg Fecanyddol o Brifysgol Abertawe a 
gradd Meistr (Anrhydedd) mewn Ynni Adnewyddadwy a Rheoli Adnoddau gan Brifysgol 
Morgannwg. Mae Jenny yn siarad Cymraeg. 

 

Cyfarwyddwr: Carl Richards, Swyddog Cyllid 

Mae Carl wedi cael ei gyflogi gan Awel Aman Tawe ers 2000 fel Swyddog Cyllid. Mae ganddo 
ddiploma uwch gan Sefydliad y Ceidwaid Cyfrifon Ardystiedig. Mae Carl yn siarad Cymraeg. 

 

Cyfarwyddwr: Mary Ann Brocklesby 

Mae Mary Ann yn arbenigo mewn datblygiad cymdeithasol, ac mae ganddi 20 mlynedd o 
brofiad o roi cyngor ar bolisi, rheoli rhaglenni, ac ymchwil yn Asia, Affrica, Ewrop a'r Deyrnas 
Unedig. Mae hi wedi byw a gweithio yn Cameroon ac Indonesia am dair blynedd a phum 
mlynedd yn y drefn honno. Yn Cameroon, bu Mary Ann yn ymwneud â datblygu galluoedd 
datblygu cymdeithasol, gan gynnwys sgiliau rheoli gwrthdaro mewn llywodraeth a sefydliadau 
cymdeithas sifil sy'n ymwneud â chadwraeth bioamrywiaeth, ac yn Indonesia, prif ffrydio 
rhyweddau a meithrin gallu ar gyfer cyrff anllywodraethol. Yn ddiweddar mae hi wedi 
arbenigo mewn cysylltiadau rhwng yr amgylchedd a thlodi ar lefel polisi ac ar lefel rhaglen. Er 
enghraifft, mae hi wedi cynhyrchu canllawiau ar gyfer staff DFID ar integreiddio materion 
amgylcheddol i brosesau polisi ar leihau tlodi. 

 

Ysgrifennydd y Cwmni: Dan McCallum  

6.2. Cyfranddaliadau cyfredol ac arfaethedig y Cyfarwyddwyr 

 

Cyfanswm y cyfranddaliadau y mae’r Cyfarwyddwyr yn bwriadu eu cymryd drwy’r Cynnig hwn o Gyfranddaliadau yw 

£2251, gan gynnwys eu cyfranddaliadau presennol o £1 yr un. 

 

6.3. Datgeliad 

Nid yw’r un o gyfarwyddwyr Egni Cydweithredol Cyfyngedig, er o leiaf y pum mlynedd diwethaf, wedi cael dedfrydau (am 

unrhyw drosedd o dwyll neu fel arall) nac wedi bod yn rhan o fethdaliadau, wedi mynd i law'r derbynnydd nac wedi bod yn 

rhan o ddiddymiad nac wedi derbyn gwrthgyhuddiad neu sancsiwn yn gyhoeddus gan awdurdod statudol neu reoleiddiol 

neu gorff proffesiynol dynodedig, nac wedi cael ei wahardd rhag unrhyw swyddogaeth gan unrhyw lys. 

6.4. Gwrthdaro rhwng buddiannau 

Nid yw’r cyfarwyddwyr yn ymwybodol o unrhyw wrthdaro rhwng buddiannau. 
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6.5. Tâl  

Nid yw Egni Cydweithredol Cyfyngedig wedi rhoi tâl i’r Cyfarwyddwyr na’r Ysgrifennydd.  Pan fo’r panelau solar yn creu 

trydan bydd hawl gan bob Cyfarwyddwr i hawlio am ffioedd / neu dreuliau nad ydynt yn uwch na £50 y flwyddyn, yn 

ogystal â chostau teithio. Byddir yn cwrdd â cheisiadau cyfarwyddwyr am gyfranddaliadau’n llawn ond nid oes cynlluniau 

pensiwn, cynlluniau opsiwn i brynu ac, ar wahân i ad-dalu treuliau, nid oes manteision eraill i Gyfarwyddwyr Egni 

Cydweithredol Cyfyngedig. 

6.6. Arferion y Bwrdd 

Mae Cyfarwyddwyr yn gwasanaethu’n unol â’r Rheolau. Nid oes cytundebau gwasanaeth ar eu cyfer hwy na’r 

Ysgrifennydd. Ni fydd gan Egni Cydweithredol Cyfyngedig weithwyr ac nid yw’r busnes yn dibynnu ar unigolion allweddol. 

Bydd y gwaith o ddydd i ddydd yn cael ei reoli gan y gydweithfa dan oruchwyliaeth y Bwrdd.  Yn y pen draw, bydd y Bwrdd 

yn atebol i’r Aelodau.   

Fel Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus, mae Egni Cydweithredol Cyfyngedig yn cydymffurfio â gofynion statudol a rhsi’r 

Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Gan na fydd y Cyfranddaliadau wedi eu rhestru, nid oes yn rhaid i Egni Cydweithredol 

Cyfyngedig gydymffurfio â’r Cod Cyfun ar Lywodraethu Corfforaethol. 

Mae Egni Cydweithredol Cyfyngedig yn ymdrechu i hyrwyddo Gwerthoedd ac Egwyddorion Cydweithredol:  

 Hunangymorth a hunangyfrifoldeb  Democratiaeth a chydraddoldeb 

 Gonestrwydd a natur agored  Cyfrifoldeb cymdeithasol 

 Awtonomiaeth ac annibyniaeth  Cyfranogiad economaidd aelodau 

 Cyfleoedd am addysg  Lles y gymuned 

 Cydweithrediad ymhlith cwmnïau cydweithredol  

6.7. Cyfrifon 

Ymgorfforwyd Cydweithfa Solar Cymunedol Egni ar yr 22ain o Fawrth 2013. Daw ei flwyddyn ariannol i ben ar yr 31ain o 

Ragfyr. Adeg dechrau rhannu’r cyfranddaliadau, ac eithrio rhannu pedwar cyfranddaliad ar lawn werth, nid oedd unrhyw 

drafodion eraill wedi eu cynnal. 

6.8. Polisi difidendau  

Bydd Cyfranddaliadau Aelodau’n ennill llog yn flynyddol mewn ôl-ddyled ac, ar hyn o bryd, nid oes polisi i dalu difidendau 

(gweler y rhestr termau i gael diffiniad difidendau). Bydd cyfraddau llog yn amrywio’n unol â pherfformiad ariannol. 

6.9. Achosion cyfreithiol 

Ni fu achosion llywodraethol, cyfreithiol na chyflafareddol yn ymwneud â’r Prosiect nac ag Egni Cydweithredol Cyfyngedig 

ac nid oes yr un yn disgwyl  ac nid oes bygwth un.  Gallai hyn gael effaith sylweddol ar sefyllfa ariannol Egni neu ar faint o 

elw y bydd yn ei wneud. 

6.10. Rheolau’r Gydweithfa 

Caiff Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus, fel Egni Cydweithredol Cyfyngedig, eu llywodraethu gan Reolau a 

gymeradwyir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (nid gan Femorandwm ac Erthyglau Cwmni). Mae modd cael copi o’r 

Rheolau oddi ar wefan  Egni  www.egni.coop (gweler y manylion cyswllt ar dudalen gefn y Cynnig hwn). 

6.11. Rhagor o wybodaeth 

Mae modd cael dogfennau eraill a grybwyllir yn y Cynnig hwn oddi ar wefan Egni (neu drwy gysylltu â nhw ar y ffôn neu 

drwy lythyr. Gweler y manylion cyswllt ar dudalen gefn y Cynnig hwn). 

Mae gwybodaeth gyffredinol gan drydydd parti yn y Ddogfen Gynnig hon wedi ei hatgynhyrchu’n gywir a chyn belled ag y 

gŵyr y Cyfarwyddwyr ac y gallant gasglu o wybodaeth a gyhoeddwyd gan y trydydd parti hwnnw, nid oes ffeithiau wedi eu 

hepgor a fyddai’n peri i’r wybodaeth a atgynhyrchir fod yn anghywir neu’n gamarweiniol. 

7. Y CYNNIG O GYFRANDDALIADAU 
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7.1. Rhesymau dros y cynnig a defnyddio’r arian a geir 

Mae’r cynnig hwn yn cael ei wneud fel: 

 Gellir gosod panelau PV solar ar 7 o adeiladau cymunedol yn Ne Cymru, gan roi trydan rhad ac am ddim iddyn 

nhw tra bydd y panelau’n cynhyrchu trydan.  

 Gall aelodau elwa o’r ffaith mai Egni sy’n berchen ar y gosodiadau PV solar.  

 Mae Egni a'i Aelodau yn gallu gwneud cyfraniad i hyrwyddo ynni adnewyddadwy a lleihau effeithiau negyddol 

dibyniaeth ar ffynonellau ynni anadnewyddadwy a'u heffeithiau ar Newid yn yr Hinsawdd. 

7.2. Y cynnig o gyfranddaliadau 

Mae 155,000 (cant a pumdeg pump o filoedd) o gyfranddaliadau cyffredin o £1 yn cael eu cynnig, yn daladwy yn llawn ar ôl 

derbyn cais dan Delerau ac Amodau’r Ddogfen Gynnig hon. Mae’r cyfranddaliadau, na fydd yn cael eu masnachu ar unrhyw 

gyfnewidfa stoc, wedi eu creu dan Ddeddf Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus 1965.  

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael tystysgrifau cyfranddaliadau, a bydd eu manylion a’u daliadau yn cael eu cofnodi 

mewn cofrestr gyfranddaliadau a gaiff ei chadw gan Egni, yn 76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Castell-nedd Port Talbot, SA9 

2GN, neu unrhyw gyfeiriad busnes olynol. Mae pob unigolyn neu sefydliad sy’n derbyn cyfranddaliadau yn dod yn Aelod o 

Egni, gyda hawliau aelodaeth a ddiffinnir yn y Rheolau. Y prif hawliau yw: 

 Un bleidlais i bob daliad ar benderfyniadau'r Aelodau, gan gynnwys mewn perthynas â phenodi Cyfarwyddwyr 

 Yr hawl i dderbyn taliad cymesur blynyddol o log fel elw ar y buddsoddiad mewn cyfranddaliadau (yn amodol ar 

yr elw sydd ar gael)  

 Yr hawl i ddychwelyd y buddsoddiad gwreiddiol ar ddiwedd oes y gosodiad PV solar (yn amodol ar asedau dros 

ben sydd ar gael ac unrhyw fusnes newydd sydd gan Egni)  

 Fel Aelod, byddwch yn gymwys i gael eich ethol i'r Bwrdd. 

7.3. Talu llog / difidend 

Telir llog ar falans cyfrif pob Aelod ar raddfeydd a fydd yn adlewyrchu perfformiad ariannol blynyddol. Mae gan bob 

cyfranddaliad hawl i ran gyfartal mewn unrhyw ddifidend hysbys, er nad yw’n fwriad gwneud difidendau’n hysbys, yn 

ogystal â thaliadau llog blynyddol. Bydd dyddiad y ceir hawl i log (neu i unrhyw ddifidend) yn cael ei gyhoeddi bob 

blwyddyn.  Rhagwelir y bydd unrhyw log (neu ddifidend) nad yw wedi ei hawlio am gyfnod o saith mlynedd yn cael ei 

ganslo er lles yr holl Aelodau.  Nid oes cyfyngiadau ar daliadau llog a difidendau ac nid oes trefniadaethau arbennig wedi eu 

sefydlu ar gyfer deiliaid nad ydynt yn byw yn y wlad. 

7.4. Hawliau pleidleisio 

Mae gan bob Aelod un bleidlais, waeth faint o Gyfranddaliadau sydd ganddo. Nid oes hawliau rhagbrynu. 

7.5. Hawl i gael cyfran o’r elw / arian dros ben 

Mae hawl gan bob Aelod gael cyfran o’r llog (a’r difidendau) a gaiff eu datgan fel rhan o’r elw blynyddol, a bydd taliadau o'r 

fath yn cael eu rhannu'n gyfartal rhwng cyfanswm y Cyfranddaliadau a ddyrennir. Mae hyn yn golygu bod gan Aelod sydd â 

10,000 o gyfranddaliadau un bleidlais, ond bydd yn derbyn llog neu ddifidendau ar bob un o’i 10,000 o gyfranddaliadau. 

Pan fydd y contractau prydles ar yr adeiladau lle gosodir y panelau yn cyrraedd eu tymor llawn, gall aelodau benderfynu a 

ydyn nhw am drafod unrhyw brydlesau newydd, neu a ddylid dod â’r gydweithfa i ben. Yn yr achos olaf, bydd yr asedau yn 

cael eu gwireddu a bydd yr enillion net yn cael eu cymhwyso wrth ad-dalu cyfalaf cyfrannau’r Aelodau ac unrhyw log ar 

gyfranddaliadau sy’n ddyledus. Bydd unrhyw arian dros ben yn cael ei drosglwyddo i Gymdeithas arall neu gorff nid-er-elw 

gydag amcanion tebyg i Egni. 

7.6. Darpariaethau adbrynu 

Gellir Adbrynu Cyfranddaliadau yn unol â’r Rheolau. Nid oes gan Aelodau’r hawl i godi cyfalaf cyfranddaliadau ond mae gan 

Fwrdd y Gydweithfa y grym i ganiatáu codi Gyfranddaliadau yn y Gydweithfa trwy gytundeb rhwng y Bwrdd a’r aelod. Gall 

Aelodau wneud cais am gael codi cyfalaf y cyfranddaliadau ar ôl tair blynedd o weithredu. At hyn, mae gan y Bwrdd y grym 

i ddychwelyd cyfalaf i aelodau, yn ôl ei ddoethineb. 
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7.7. Trethu 

Bydd yn rhaid talu’r dreth a godir yn y Deyrnas Unedig ar daliadau llog a wneir i Aelodau.  Y disgwyl yw y bydd y taliadau’n 

cynnwys treth a bydd aelodau’n gyfrifol am ddatgan yr incwm hwn ar eu ffurflenni treth.  

7.8. Darpariaethau ar farwolaeth Aelod 

Yn unol â rheol 22 Egni, wedi i aelod o’r Gydweithfa farw, mae modd trosglwyddo ei gyfranddaliadau i’w gynrychiolydd 

personol a all eu cadw, wneud cais am godi cyfalaf y cyfranddaliadau neu eu trosglwyddo i unrhyw berson arall sy’n 

gymwys i fod yn Aelod o’r Gydweithfa. 

8. TELERAU AC AMODAU 

8.1. Cymhwysedd 

Mae’r Cynnig yn agored i unrhyw un dros 16 mlwydd oed, sy’n cwrdd â gofynion aelodaeth y Rheolau. 

8.2. Nifer uchaf a lleiaf y Cyfranddaliadau y gellir eu dal 

Caniateir gwneud cais am hyd at 250 o Gyfranddaliadau ac am ddim mwy na 20,000 (ac eithrio gyda Chymdeithasau 

Diwydiannol a Darbodus eraill). 

8.3. Y drefn wrth wneud cais 

 Cynghorir yn gryf i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymateb i’r Cynnig hwn geisio cyngor ariannol annibynnol 

priodol ac arall. 

 Rhaid defnyddio’r Ffurflen Gais i wneud cais am Gyfranddaliadau yn dilyn y cyfarwyddiadau.  

 Wrth anfon Ffurflen Gais mae Ymgeisydd yn cynnig tanysgrifio, ar Delerau ac Amodau yn y Ddogfen Gynnig hon, 

am nifer y cyfranddaliadau a nodir, neu am nifer lai fel y derbynnir. 

 Mae Ymgeisydd sy’n derbyn Cyfranddaliadau yn cytuno i fod yn aelod awtomatig o Egni Cydweithredol 

Cyfyngedig ac i gael ei rwymo gan ei Reolau. 

 Unwaith y bydd cais wedi ei wneud nid oes modd ei dynnu’n ôl. 

 Derbynnir aml danysgrifiadau ar yr amod nad ydynt yn peri i Aelod (ac eithrio Cymdeithas Ddiwydiannol a 

Darbodus) ddal mwy na’i gyfyngiad statudol o 20,000 o Gyfranddaliadau.  

8.4. Amserlen y Cynnig 

Bydd y Cynnig yn parhau ar agor am gyfnod o 8 wythnos o 6 Chwefror 2014 tan 3 Ebrill 2014. Mae'r Bwrdd yn rhagweld y 

bydd yr amserlen a ganlyn yn gymwys, ond os caiff Cyfnod y Cynnig ei ymestyn, bydd yr amseroedd eraill yn ymestyn yn 

unol â hynny. 

 

Chwefror 2014 Lansio’r cynnig o gyfranddaliadau 

3 Ebrill 2014 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gyfranddaliadau 

Ebrill – Mai 2014 Cwblhau’r gwaith o osod araeau PV 

Mehefin 2014 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gydweithfa 

Mae'r Cyfarwyddwyr yn cadw'r hawl i ymestyn Cyfnod y Cynnig yn ôl eu disgresiwn (er mai’r bwriad presennol yw na fydd 

Cyfnod y Cynnig yn cael ei ymestyn am fwy na phythefnos). 

Canlyniadau os bydd y Cynnig yn aflwyddiannus 

Os yw swm llai na chyfanswm Y Cynnig yn cael ei godi, ni fydd y Bwrdd yn symud ymlaen gyda'r gosodiadau oni bai y byddai 

hyn yn effeithio’n andwyol ar enillion aelodau.  Bydd arian ynghlwm â’r ceisiadau yn cael ei ddychwelyd i'r Ymgeiswyr cyn 

gynted a bo hynny’n ymarferol. Ni fydd Egni Cydweithredol Cyfyngedig, ei Gyfarwyddwyr na’i ymgynghorwyr yn gyfrifol am 

golled a ddioddefwyd gan Ymgeiswyr o ganlyniad i'r ddarpariaeth hon. 
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8.5. Ymrwymiad a chadarnhad gan Ymgeiswyr 

Mae pob Ymgeisydd, wrth gyflwyno Ffurflen Gais, yn cadarnhau ei fod ef / hi / eu bod nhw: 

 Yn bodloni’r meini prawf cymhwyster 

 Nad yw (oni bai ei bod yn Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus) yn gwneud nifer o geisiadau am gyfanswm o 

fwy na 20,000 o gyfranddaliadau 

 Nid yw’n dibynnu ar unrhyw wybodaeth na sylw mewn perthynas â'r Cynnig o Gyfranddaliadau, Egni 

Cydweithredol Cyfyngedig, neu osodiadau PV solar nad yw wedi'i gynnwys yn y Ddogfen Gynnig 

 Yn fodlon darparu'r holl wybodaeth a dogfennaeth ychwanegol y gofynnir amdani gan Egni Cydweithredol 

Cyfyngedig mewn perthynas â'u cais, gan gynnwys mewn cysylltiad â threthiant, gwyngalchu arian neu reoliadau 

eraill. 

Bydd unrhyw unigolyn sy'n llofnodi'r Ffurflen Gais ar ran rhywun arall yn derbyn eu bod wedi'u hawdurdodi i wneud hynny. 

8.6. Gweithdrefnau wrth i Egni Cydweithredol Cyfyngedig dderbyn ceisiadau 

 Bydd sieciau / drafftiau bancwyr y cynigion yn cael eu cyflwyno ar ôl cael eu derbyn, a gellid eu gwrthod os nad 

ydyn nhw’n clirio y tro cyntaf y cawn nhw eu cyflwyno. 

 Efallai y bydd arian ceisiadau dros ben yn cael ei gadw nes clirio sieciau ymgeiswyr llwyddiannus 

 Gellid gwrthod ceisiadau’n gyfan gwbl, neu'n rhannol, neu eu hisraddio, heb orfod rhoi rheswm dros hynny 

 Bydd Arian ceisiadau mewn perthynas ag unrhyw geisiadau a gaiff eu gwrthod neu eu hisraddio yn cael eu 

dychwelyd drwy siec wedi'i chroesi, yn daladwy i'r Ymgeisydd, i'r cyfeiriad post ar y Ffurflen Gais heb fod yn 

hwyrach nag un mis ar ôl diwedd Cyfnod y Cynnig (gan gynnwys unrhyw estyniad i’r dyddiad). 

 Ni fydd unrhyw log yn daladwy ar arian ceisiadau a gyflwynir y bydd gofyn eu dychwelyd. 

 Gall ceisiadau ar Ffurflenni Cais anghyflawn neu anghywir gael eu derbyn fel pe baen nhw’n gyflawn ac yn gywir. 

 Mae Egni yn cadw'r hawl i beidio â chynnal gohebiaeth gydag ymgeiswyr nes cyhoeddi tystysgrifau neu 

ddychwelyd arian y ceisiadau. 

 Bydd canlyniadau'r Cynnig yn cael eu cyhoeddi ar y wefan www.egni.coop a thrwy datganiad i'r wasg o fewn mis 

ar ôl i'r cynnig gael ei gau. 

 Yn achos gordanysgrifio, bydd ceisiadau’r Cyfarwyddwyr yn cael eu diwallu yn llawn, a bydd y Cyfarwyddwyr, yn 

ôl eu disgresiwn, yn penderfynu ar y dyraniad priodol o gyfranddaliadau ar yr egwyddor y bydd blaenoriaeth yn 

cael ei rhoi i geisiadau o Gymru yn y lle cyntaf, ac yn ail i’r rhai sy’n byw agosaf i god post yr adeilad canolog sy’n 

rhan o Egni, sef SA9 2GN. 

 Bydd tystysgrifau cyfranddaliadau yn cael eu rhoi i ymgeiswyr llwyddiannus un mis ar ôl diwedd Cyfnod y Cynnig. 

8.7. Trefniadau prisio, masnachu a delio 

Mae'r Bwrdd wedi penderfynu cynnig cyfranddaliadau yn ôl eu gwerth o £1. Gan fod Egni yn bwriadu talu llog ar 

gyfranddaliadau Aelodau bob blwyddyn o 2014 ymlaen, fel na fydd yr elw a gedwir yn cronni, bydd gwerth asedau 

sylfaenol pob cyfran yn debygol o aros yn £1, a bydd unrhyw gyfrannau yn cael eu hadbrynu ar y gyfradd honno. 

8.8. Cyfraith Llywodraethu 

Mae'r Ddogfen Gynnig hon a Thelerau ac Amodau’r Cynnig yn amodol ar gyfraith Cymru a Lloegr. 
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9. GEIRFA 

Arian y Cais Cyfanswm y swm gros a wireddir gan y Cynnig hwn. 

Bwrdd Bwrdd Cyfarwyddwyr Egni Cydweithredol Cyfyngedig. 

CO2    Deuocsid carbon, nwy naturiol a ryddheir wrth losgi tanwydd ffosiledig ac fe’i ystyrir yn brif achos cynhesu byd eang.  

Costau’r Cynnig Y costau yr â Egni Cydweithredol Cyfyngedig iddynt neu yr eir iddynt ar ei ran wrth ddosbarthu’r Ddogfen 

Gynnig hon. 

Cyfarwyddwyr Cyfarwyddwyr Egni Cydweithredol Cyfyngedig. 

Cyfnod y Cynnig Y cyfnod y bydd y cyfnod yn parhau ar agor (gan gynnwys unrhyw estyniad) fel y nodir yn amserlen y 

Cynnig yn y ddogfen hon. 

Cyfranddaliadau’r Cynnig Cyfranddaliadau newydd o £1 yn Egni Cydweithredol Cyfyngedig, a gynigir ar lawn werth ar y 

Telerau ac Amodau ac yn daladwy yn llawn wrth wneud cais am danynt.  

Cyfranddaliadau Egni Cydweithredol Cyfyngedig  Cyfranddaliadau arferol o £1 yn Egni Cydweithredol Cyfyngedig. 

Cynnig  Y Cynnig o Gyfranddaliadau yn Egni Cydweithredol Cyfyngedig a gynhwysir yn y Ddogfen Gynnig hon. 

Difidend (mewn cymdeithas gydweithredol) - dyraniad dewisol o elw a delir i aelodau, yn seiliedig ar drafodion aelodau 

gyda’r cwmni cydweithredol ac nid ar faint o gyfalaf a fuddsoddir. 

Egni Cydweithredol Cyfyngedig Egni Cydweithredol Cyfyngedig Ltd. Prif Swyddfa: 76 - 78 Heol Gwilym 

Cwmllynfell, Abertawe, SA9 2GN. (Rhif Cofrestredig y Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus 32008 R). 

Ffurflen Gais Y ffurflen yn y Ddogfen Gynnig hon y mae’n rhaid ei llenwi a’i dychwelyd yn unol â Thelerau ac Amodau’r 

Cynnig hwn a’r Cyfarwyddiadau.   

kW (kilowat) Uned sy’n mesur pŵer ac sy’n cyfateb i 1 fil wat. 

kWh (awr kilowat) Uned sy’n mesur ynni ac sy’n cyfateb i’r ynni a all ddarparu pŵer 1 kW am gyfnod o awr. 

Newid Hinsawdd Yr ymadrodd a ddefnyddir yn helaeth i ddisgrifio patrymau newydd yn y tywydd sy’n ganlyniad 

uniongyrchol i gynhesu byd eang, yn cynnwys cynnydd yn nifer a dwyster y stormydd a’r sychder. 

NFFO (Ymrwymiad i Danwydd nad yw’n Danwydd Ffosil).  Cynllun yn niwydiant trydan y Deyrnas Unedig a ragflaenodd y 

Tystysgrifau Rhwymedigaeth Adnewyddadwy, i annog cyflenwyr trydan i brynu rhywfaint o’u trydan o ffynonellau carbon 

isel. 

Nodweddion Amgylcheddol – yn berthnasol i osod systemau ynni adnewyddadwy, y manteision ychwanegol o ostyngiadau 

mewn gollyngiadau carbon a llygrwyr eraill a gyfyd yn ogystal â’r trydan a gynhyrchir a’r incwm a ddaw o hyn.  

Prosiect Bwriad Egni Cydweithredol Cyfyngedig i fod yn berchen ar y systemau PV solar a ddisgrifir yn y ddogfen hon.  

ROC Tystysgrif Rhwymedigaeth  Adnewyddadwy – math arall o gymorth  ar gyfer creu trydan adnewyddadwy ac y gellir ei 

ddefnyddio yn lle’r Tariff Cyflenwi Trydan.  Fe’i bwriadwyd yn bennaf ar gyfer gosod systemau mawr.  

Rhagamcanion Rhagamcanion ariannol ar gyfer Egni Cydweithredol Cyfyngedig a nodir yn y ddogfen hon. 

Rheolau Rheolau Egni Cydweithredol Cyfyngedig, i’w cael wrth wneud cais amdanynt trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt a 

nodir ar gefn y ddogfen Gynnig hon.  

Safle  lleoliad y systemau PV solar arfaethedig.  

Tariff Cyflenwi Trydan Symbyliad ar gyfer microgynhyrchu hyd at 5MW a gyflwynwyd gan Lywodraeth Ei Mawrhydi ar y 1af 

o Ebrill 2010 dan bwerau Deddf Ynni 2008. 

Telerau ac Amodau Telerau ac amodau’r Cynnig a gynhwysir yn y Ddogfen Gynnig hon ac a luniwyd ganddi 

Y Systemau PV solar – maent yn cyfeirio at y panelau PV solar a holl offer atodol y prosiect. 

Ymgeisydd  Ymgeisydd am Gynnig o Gyfranddaliadau trwy gyflwyno Ffurflen Gais. 
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10. NODIADAU CANLLAW 

10.1. Gwneud cais am gyfranddaliadau 

Mae’r Cynnig ar gael i unigolion, Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus yn ogystal â sefydliadau eraill. Yr unig fodd o brynu 

Cyfranddaliadau Egni Cydweithredol Cyfyngedig yw drwy gwblhau Ffurflen Gais.  

Cyn cwblhau’r Ffurflen Gais, dylech ystyried cael cyngor ariannol a chymorth priodol arall, yn enwedig mewn perthynas ag 

unrhyw agwedd o’r Ddogfen Gynnig nad yw’n eglur i chi.. Yn arbennig tynnir eich sylw at: 

 Yr adran Ffactorau Risg sy’n disgrifio’r risgiau hynny sy’n ymwneud â buddsoddi mewn Cyfranddaliadau Cynnig. 

 Y telerau a’r amodau Cynnig oherwydd drwy gwblhau’r Ffurflen Gais byddwch yn  gwneud  cynnig  na all ei alw’n 

ôl, cynnig a all gael ei dderbyn gan Egni Cydweithredol Cyfyngedig. 

 Y Rheolau Egni Cydweithredol Cyfyngedig oherwydd drwy brynu Cyfranddaliadau Cynnig y byddwch yn dod yn 

Aelod o Egni a byddwch yn rhwym gan y Rheolau hynny.  

10.2. Swm i’w fuddsoddi 

Pris pob cyfranddaliad yw £1. Dylech benderfynu ar faint o gyfranddaliadau rydych am brynu ac ysgrifennu’r rhif hwnnw yn 

y blwch.  Y nifer lleiaf yw 250. Yr uchafswm yw 20,000 (ac eithrio’n achos Cymdeithasau Diwydiannol a Chyfeillgar eraill lle 

nad oes cyfyngiad ar yr uchafswm o gyfranddaliadau a ganiateir). Bydd taliadau llog pob blwyddyn yn seiliedig ar y nifer o 

Gyfranddaliadau sydd gennych. Cewch un bleidlais yn unig waeth faint o Gyfranddaliadau sydd gennych. 

10.3. Manylion personol 

Gallwch wneud cais fel unigolyn, neu cyn belled ag y byddwch wedi’ch awdurdodi’n briodol gallwch wneud cais ar ran 

Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus neu sefydliad arall. 

Am resymau cyfreithiol ni chaiff unigolyn sydd o dan 16 mlwydd oed fod yn Aelod. Os hoffech fuddsoddi fel ymddiriedolwr 

neu enwebai ar ran plentyn yna efallai y bydd angen cyngor ynglŷn â’r oblygiadau trethu arnoch. Noder fod y buddsoddiad 

uchafswm o £20,000 yn cynnwys unrhyw gyfranddaliadau y byddwch yn eu  harchebu ar ran y plentyn.  Bydd y 

cyfranddaliadau a gyhoeddir o dan yr amgylchiadau hyn yn cael eu trosglwyddo i’r plentyn pan fydd ef/hi yn 16 mlwydd 

oed. Os ydych yn dymuno bod yn enwebwr neu’n ymddiriedolwr cyfranddaliadau ar ran plentyn yna bydd rhaid cyfleu’ch 

bwriad ar y Ffurflen Gais. 

10.4. Cais â Blaenoriaeth 

Ni fydd y nifer o Gyfranddaliadau rydych yn ceisio amdanynt o reidrwydd y nifer o Gyfranddaliadau byddwch yn ei gael. Os 

bydd gormod yn tanysgrifio i’r Cynnig efallai bydd nifer o gyfranddaliadau yn eich cais yn cael eu lleihau, neu hyd yn oed 

caiff eich cais ei wrthod yn ei gyfanrwydd. Croesewir bob cais, ond os bydd y Cynnig yn cael ei gordanysgrifio, bydd y 

Cyfarwyddwyr yn ymdrechu i roi blaenoriaeth i geisiadau o Gymru yn y lle cyntaf, ac yn ail i’r rhai sy’n byw agosaf i god post 

yr adeilad canolog sy’n rhan o Egni, sef SA9 2GN.  

10.5. Datganiad 

Wrth lofnodi’r Ffurflen Gais, fel unigolyn, rydych yn gwneud cytundeb na all ei ddadwneud gydag Egni Cydweithredol 

Cyfyngedig. Os ydych yn llofnodi ar ran sefydliad neu ar ran unigolyn arall rydych chi’n cyhoeddi ar ran eich hun eich bod yn 

gwneud hynny gyda chytundeb ac awdurdod penodol. 

Mae’n rhaid i drigolion nad ydynt o’r Deyrnas Unedig gymryd cyfrifoldeb i sicrhau nad oes unrhyw gyfreithiau neu 

reoliadau yn eu gwlad eu hunain a fyddai’n eu rhwystro rhag buddsoddi neu ennill incwm drwy gydweithio yn y Deyrnas 

Unedig. O dan Reoliadau Gwyngalchu Arian efallai y bydd yn rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth foddhaol ynglŷn â’ch 

hunaniaeth, ac mae’n amod o’r Cynnig eich bod yn gwneud hynny yn ôl y gofyn. Dylech nodi os nad yw’r Cynnig hwn yn 

llwyddiannus yna bydd angen dychwelyd yr arian i’r ymgeiswyr. 

10.6. Talu 

Dylech amgáu siec neu ddrafft banc o fanc neu gymdeithas adeiladu yn y Deyrnas Unedig, am yr union swm a ddangosir yn 

y blwch ‘Swm i’w fuddsoddi’. Os oes anghysondeb rhwng y ddau, neu os nad yw’r siec yn cael ei hanrhydeddu wrth ei 

chyflwyno gallwn wrthod eich cais heb gyfathrebu ymhellach â chi.  
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11. FFURFLEN GAIS 

Cynnig Cyfranddaliadau Egni Cydweithredol Cyfyngedig, Chwefror 2014 
Pwysig: cyn llenwi’r Ffurflen Gais hon, mae’n rhaid i chi: 

 Ddarllen y Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau sy’n dod gyda’r ffurflen hon 

 Rhoi sylw arbennig i'r Ffactorau Risg a nodir yn y Ddogfen Gynnig hon 

 Ystyried lle mae angen i chi geisio cyngor ariannol neu gyngor arall mewn perthynas â Thelerau ac  

Amodau'r Cynnig sydd yn y Ddogfen Gynnig 

 Darllen Rheolau Egni Cydweithredol Cyfyngedig, sydd ar gael ar wefan y prosiect www.egni.coop neu gan y 

Gydweithfa (manylion cyswllt ar flaen y Cynnig hwn) 

DEFNYDDIWCH LYTHRENNAU BRAS AC INC DU, A LLENWCH DDWY DUDALEN Y FFURFLEN GAIS 

Swm i’w fuddsoddi 

Rwy’n dymuno / mae fy sefydliad yn dymuno buddsoddi cyfanswm o £_______yn Egni Cydweithredol Cyfyngedig ar sail 

Telerau ac Amodau y Ddogfen Gynnig hon ar bris o £1.00 fesul cyfran. (Cewch fuddsoddi unrhyw swm dros £250 a dim mwy 

na £20,000 (ac eithrio Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus)). 

Cynllun Buddsoddi mewn Egin Fenter  

Ticiwch os ydych yn bwriadu hawlio rhyddhad treth SEIS  

Talu llog 

Os hoffech i’ch taliadau llog blynyddol gael eu talu drwy BACS, darparwch y manylion banc yn y blwch isod, neu fel arall 

bydd y llog yn cael ei dalu drwy siec. 

Yr enw sydd ar y cyfrif: Cod didoli: Rhif cyfrif: 

 

Manylion yr ymgeisydd unigol     

Teitl (Mr/Mrs/Ms/arall):    Enwau cyntaf: 

Cyfenw: 

Cyfeiriad: 

 

Cod post:      Rhif ffôn yn ystod y dydd: 

E-bost: 

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os yw hynny’n bosibl, er mwyn lleihau costau gweinyddu’r Gydweithfa. 

Dyddiad geni: 

 

Os yw’r ymgeisydd yn enwebai ar gyfer plentyn (gan nodi unrhyw effaith o ran treth) 

Enw’r plentyn:  

Dyddiad geni’r plentyn:  

Cyfeiriad y plentyn (os yw’n wahanol i’r uchod):  

 

 

Cod post: 

 

Os yw’r cais yn cael ei wneud yn enw sefydliad  

Enw’r sefydliad: 

Cyfeiriad y sefydliad: 

 

 

Math o sefydliad:     Rhif cofrestru: 

Enw’r sawl a awdurdodwyd i lofnodi’r cais hwn: 

Swydd y sawl a awdurdodwyd: 

Ewch yn eich blaen i lofnodi’r Datganiad dros y dudalen  
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12. DATGANIAD 

Cadarnhaf fy nealltwriaeth o’r canlynol:  

 Gall y Cais gael ei dynnu'n ôl os bydd Dogfen Gynnig atodol yn cael ei gyhoeddi, ond nid fel arall ac os a phan dderbynnir gan 

Egni Cydweithredol Cyfyngedig y mae’n ffurfio contract sy’n amodol â chyfraith Cymru a Lloegr o ran y Telerau ac Amodau’r 

Ddogfen Gynnig. 

 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 perthnasol y tu allan i'r Deyrnas Unedig y maent yn ddarostyngedig iddynt. 

 Os bydd Cynnig wedi'i gordanysgrifio mae'n bosibl na fydd Cais sy’n gymwys fel arall yn  cael ei dderbyn yn rhannol neu'n 

gyfan gwbl. 

 Os nad oes digon o arian yn cael ei godi gan y Cynnig yna bydd y Cais Ariannol yn cael ei ddychwelyd atoch. 

Cadarnhaf:  

 Fy mod wedi darllen y Ddogfen Gynnig (gan gynnwys y Ffactorau Risg a'r Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer y Ffurflen Gais hon) 

ynghyd â Rheolau Egni. 

 Fy mod dros 16 oed a bod yr Ymgeisydd yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer y Cynnig. 

 Fy mod yn rhoi’r awdurdod i Egni Cydweithredol Cyfyngedig i wneud unrhyw ymholiadau fel y bo'n angenrheidiol i gadarnhau 

cymhwysedd Cais hwn. 

 Nad yw'r Ymgeisydd (oni bai ei fod ar ran Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus) yn gwneud cais neu geisiadau lluosog  am 

gyfanswm o fwy na 20,000 o Gyfranddaliadau. 

 Nad yw'r ymgeisydd yn dibynnu ar unrhyw wybodaeth na  chynrychiolaeth sy’n ymwneud â'r Cyfranddaliadau Cynnig, Egni 

Cydweithredol Cyfyngedig sydd heb fod yn y Ddogfen Gynnig. 

 Bydd yr ymgeisydd yn darparu'r holl wybodaeth a'r dogfennau ychwanegol y gofynnir amdanynt gan Egni Cydweithredol 

Cyfyngedig mewn cysylltiad â'r cais hwn, gan gynnwys gwybodaeth sy’n gysylltiedig â gwyngalchu arian, treth neu reoliadau 

eraill. 

 Os ydw i'n arwyddo y Cais ar ran unrhyw berson / sefydliad fy mod yn gwneud hynny gydag awdurdod penodol. 

 

Rwy'n deall y bydd y siec  sy’n cefnogi'r cais hwn (os yw’n amgaeedig) yn cael ei dalu wrth ei dderbyn ac rwy'n gwarantu y 

bydd yn cael ei dalu yn y lle cyntaf. 

 

Llofnod ( Yr Ymgeisydd/ ar ran y Sefydliad sy’n  ymgeisio 

 fel y bo'n berthnasol): 

 

Dyddiad: 

 

 

Taliad  

Hoffwn dalu drwy  siec:  BACS:   (ticiwch fel y bo'n briodol) 

 

Siec BACS 

Dylech amgáu siec sengl neu ddrafft banc ar 

gyfer y swm a ddangosir uchod, yn daladwy i 

Egni Cydweithredol Cyfyngedig a chroesi A/c 

Taledig. 

A fyddech cystal â thalu drwy BACS i'r cyfrif canlynol:  

Enw’r cyfrif: Egni Cydweithredol Cyfyngedig  

Cod didoli:  08 92 99     

Rhif y Cyfrif:  65650518 

Defnyddiwch eich enw fel y cyfeirnod sy’n gysylltiedig â’r 

trosglwyddiad hwn. 

Os bydd arnom angen dychwelyd rhan neu’r cyfan o'ch arian o ganlyniad i ordanysgrifio neu o ganlyniad i ganslo'r prosiect, 

nodwch sut y byddech yn hoffi  i’r arian gael eu dychwelwyd atoch, unai drwy siec neu drwy BACS i'ch cyfrif a nodir dros y 

dudalen. Dychwelwch unrhyw arian ataf drwy siec:  BACS: 

 

Anfonwch eich Ffurflen Gais wedi'i chwblhau a'r taliad at: 

Egni Cydweithredol Cyfyngedig, 76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Castell-nedd, SA9 2GN 

 

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhoi gwybod i ni sut y clywsoch chi’n gyntaf am y Cynnig am Gyfranddaliadau : 

 

 

Gellir llungopïo'r ffurflen gais hon ac mae ffurflenni cais ychwanegol ar gael. Ar gyfer pob ymholiad defnyddiwch y 

manylion cyswllt sydd ar gefn y ddogfen Cynnig. 

 

Diolch i chi am ystyried ymuno ag Egni Cydweithredol Cyfyngedig. 


