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RHYBUDD
Ni chaiff aelodau o Gymdeithasau Budd Cymunedol fanteisio ar y Gwasanaeth
Ombwdsmon Ariannol (GOA) na Chynllun Digolledu’r Gwasanaethau Ariannol
(CDGA), felly mae’n bwysig nodi bod risg y gallech golli cyfran neu’r cyfan o’r arian yr
ydych yn ei fuddsoddi os bydd y Gymdeithas yn rhoi’r gorau i fasnachu.
Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch sut i weithredu, argymhellir y dylech
ofyn am gyngor proffesiynol annibynnol ar unwaith oddi wrth eich brocer stoc, eich
rheolwr banc, eich cyfreithiwr, eich cyfrifydd neu unrhyw gynghorydd ariannol
annibynnol arall sydd wedi’i awdurdodi’n briodol o dan Ddeddf Gwasanaethau a
Marchnadoedd Ariannol (DGMA) 2000 neu gan unrhyw gynghorydd ariannol
annibynnol arall a chanddo awdurdod priodol.
Nid yw cynnwys y ddogfen hon wedi’i gymeradwyo gan unigolyn awdurdodedig yn
unol ag ystyr y DGMA. Gallai dibynnu ar y ddogfen hon er mwyn cymryd rhan mewn
gweithgarwch buddsoddi beri bod unigolyn yn agored i risg sylweddol o golli cyfran
neu’r cyfan o’r arian y mae wedi’i fuddsoddi.
Mae Llety Arall Cyf. wedi ei gofrestru fel cymdeithas budd cymunedol gyda’r
Awdurdod Ymddygiad Ariannol o dan Ddeddf Budd Cydweithredol a Chymuned
2014, rhif cofrestru RS007378

CRYNODEB
Y PROSIECT
Diben y prosiect yw prynu ac addasu eiddo yng
Nghaernarfon a’i redeg o fel man cyfarfod a llety
ar gyfer pobl sydd eisiau profi a dysgu am iaith,
diwylliant a threftadaeth y dref a’r fro. Bydd
gofod mân-werthu hefyd o fewn yr adeilad.
Bydd yr adeilad ym mherchnogaeth, ac yn
cael ei redeg gan, Llety Arall cyf. Fe gyflogir
rheolwr i redeg y busnes a fydd yn gweithio agos
gyda’r Bwrdd Reoli.
Mae 9 Stryd y Plas yn cynnig leoliad deniadol
ac addas ar gyfer y prosiect. Mae o fewn muriau’r
Dref, yn agos at y canol ac ar stryd bywiog a
phrysur. Mae’n adeilad pedwar llawr sy’n rhoi
digon o le i gynnig busnes ymarferol a hyfyw.
Derbyniwyd caniatâd cynllunio i addasu’r llawr
gwaelod i fod yn gyfuniad o fan cyfarfod, gofod
adwerthu ac ystafell wely pob allu. Addasir yr ail
a’r trydydd llawr ar gyfer ystafelloedd gwely, gan
roi cyfanswm o wyth ystafell wely, ac yn darparu
hyd at ugain gofod gwely.

Y BUDDION
Bydd y prosiect yn:
• Ychwanegu
at gynnig
Caernarfon
drwy greu man
cyfarfod a llety
a fydd yn denu
marchnadoedd
newydd o Gymru
a thu hwnt;
• Darparu hwb a
gofod penodol i
gefnogi mentrau
eraill yn y Dref
sydd am ddarparu
gwasanaethau
iethyddol,
diwylliannol a
threftadaethol;
• Ychwanegu
gwerth at
brofiadau
ymwelwyr sydd
am flasu iaith,
dwylliant a
threftadaeth y
Dref drwy greu
ffocws ganolig

benodol;
• Creu cyfleoedd
gwaith i’r Dref;
• Helpu Menter
Llety arall i
gyflawni ei
amcanion mewn
ffordd sy’n
hyfyw’n arainnol;
• Cyfrannu at
adfywiad canol
tref Caernarfon
drwy ostwng
y nifer o
adeiladau segur
a thanddefnydd
a chefnogi
arallgyfeirio drwy
annog defnyddiau
mwy cynaliadwy;
• Rhoi ased i Lety
Arall Cyf. a fydd
dros amser yn
cynyddu yn ei
werth.

CYNNIG
Mae Llety Arall Cyf. wedi cytuno mewn egwyddor i brynu
rhydd-ddaliad yr adeilad oddi wrth y perchnogion presennol yn
ddarostyngedig i‘r fenter allu codi’r arian i’w brynu.
Mae’r Gymdeithas eisoes wedi derbyn buddsoddiadu ar ffurf
cyfrannau cymunedol werth dros £40,000. Y mae’r arian hwn yn
sefyll yng nghyfrif y Gymdeithas ar hyn o bryd.
Mae’r Gymdeithas hefyd wedi derbyn cymeradwyaeth i’w chais
am forgais oddi wrth Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru o
hyd at £160,000 tuag at y Prosiect.
Mae hefyd wedi cael cynnig ffurfiol o Gymorthdal o hyd at
£128,000 at Gwedd 1 o’r Prosiect oddi wrth Llywodraeth Cymru
drwy’r Gronfa Datblygu Gwledig Cymru.
Fodd bynnag, i’r Prosiect lwyddo fel y’i cynlluniwyd mae gofyn
i’r Cynnig Cyfranddaliadau godi £100,000 yn ychwanegol.
Mae gwahoddiad i chi brynu cyfranddalladau i helpu sicrhau
llwyddiant y fenter. Yr isafswm y gellir ei fuddsoddi yw £250 a’r
mwyafswm yw £15,000.
Bydd pob cyfranddaliwr yn dod yn aelod o Llety Arall Cyf.
Bydd gan bob Aelod un bleidlais, waeth faint o gyfranddaliadau
sydd ganddo (ar yr amod bod gan yr aelod wedi buddsoddi’r
isafswm o £250);
Bwriad y Gymdeithas yw talu llog i gyfranddalwyr pan fydd
y busnes mewn sefyllfa i wneud hynny. Mae’r cynllun busnes yn
rhagweld y bydd hyn yn digwydd ar ôl tair mlynedd o fasnachu.
Bydd y gyfradd yn cael ei osod gan y Gymdeithas ond y bwriad ar
hyn o bryd yw na fydd y llôg dim llai na 2%.
Bydd yn bosibl i aelodau dderbyn buddion eraill (i’w cytuno gan
Fwrdd y Fenter).
Buddsoddwch yn awr os gwelwch yn dda. Y Dyddiad Cau ar
gyfer gwneud cais am gyfranddaliad yw Rhagfyr 3 2017.
(Mae’r Ffurflen Gais yng nghefn y ddogfen yn cynnwys
manylion ar sut i wneud hyn)

“

Mae gwahoddiad
i chi brynu
cyfranddalladau
i helpu sicrhau
llwyddiant y fenter.

CYLLIDO’R PRYNIANT A’R GWELLIANNAU
CRYNHOAD O’R PROSIECT

C O S TAU S E F Y L D U
Gofynion					Cost(£)

Cost(£)

Cam 1 Pryniant a Gwelliannau Gwedd 1

277,281

277,281

Gwedd 2 a 3 (2018) 				

174,416

174,416

Offer a Dodrefn				20,632		20,632
Ffioedd Proffesiynol				

11,800		

11,800

Cyfalaf Gweithredu				8,500		8,500
CYFANSWM					492,629

492,629

I’ W G Y L L I D O DRW Y
Ffynhonnell				Isafswm

Uchafswm

Morgais 20 mlynedd			160,000

140,000

Benthyciad 5 mlynedd		70,000		25,000
Grant Cronfa Datblygu Gwledig

128,000

128,000

Cronfeydd y Gymdeithas		40,000		60,000
Cyfranddaliadau 			80,000		125,000
Benthyciadau Preifat			15,000		15,000
CYFANSWM				493,000

Mae’r Tabl cyntaf yn dangos amcangyfrif ein
cynghorwyr proffesiynol o gyfanswm gost debygol y
Prosiect, sef £492,629 (heb TAW).
Mae’r ail Dabl yn rhoi ein barn ar y paramedrau cyllido
i wireddu’r Prosiect. Mae’n dangos y senarios posibl gan
ddibynnu ar faint y mae’r cynnig cyfranddaliadau yn
ei godi a’r isafswm sydd ei angen i wneud y prosiect yn
hyfyw.
Ein targed ar gyfer y Cynnig yw codi £100,000 ac
y mae’r Cynllun Busnes wedi ei seilio ar gyrraedd y
targed hwnnw. Po fwyaf y gallwn ei godi drwy gyhoeddi
cyfranddaliadau, y lleiaf y bydd angen inni godi drwy
fenthyciadau masnachol mwy drud.

493,000

Yr isafswm i’w godi gyda’r Cynnig hwn yw £80,000.
Hwn yw’r isafswm sydd ei angen i sicrhau fod cornfeydd
digonol ar gael i wneud y Prosiect yn hyfyw yn ariannol.
Os na fydd y Cynnig Cyfranddaliadau yn llwyddo i
godi’r swm yna bydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr yn ailasesu’r sefyllfa ond y mae’n annhebygol bydd y Prosiect
yn symud ymlaen, o leiaf yn ei ffurf bresennol.
Yr uchafswm swm i’w godi gyda’r Cynnig hwn yw
£125,000. Ni allwn dderbyn unrhyw geisiadau am
gyfranddaliadau unwaith y mae’r swm hwn wedi ei
dderbyn a bydd y Cynnig yn cael ei gau unwaith y
cyrhaeddir y pwynt hwn.

Cynnwys
1.Ein Cymuned
2. Ein gweledigaeth
3. Eich Buddsoddiad
4. Pam mae angen eich buddsoddiad
5. Telerau ac Amodau Eich Buddsoddiad
6.Rheoli a Gweithredu’r Busnes
7. Y Risgiau
8. Materion eraill cyfreithiol y mae angen i
ni eu rhannu â chi
9. Amdanom Ni
10. Telerau ac Amodau ar gyfer gwneud
cais am gyfranddaliadau
11. Sut i Fuddsoddi
12 Ffurflen gais ar gyfer prynu
cyfranddaliadau Llety Arall Cyf.

1. Ein Cymuned
Mae Caernarfon yn unigryw
oherwydd hi yw’r ganolfan drefol
fwyaf â’r mwyafrif helaeth o’r
boblogaeth yn siarad yr iaith Gymraeg
yn y byd. O ganlyniad mae ganddi
statws eiconig fel lleoliad lle gellir
clywed y Gymraeg ar ei strydoedd,
wrth ddefnyddio gwasanaethau ac
wrth gymdeithasu.

yr Urdd 2012 yn Nyffryn Nantlle
dywedodd prif weithredwraig yr Urdd
Efa Gruffudd Jones: ‘Ar ôl treulio
penwythnos yng Nghaernarfon, dw i’n
teimlo y dylai pob disgybl sy’n derbyn
addysg Gymraeg gael treulio amser
yno hefyd, er mwyn iddyn nhw gael
y profiad o weld mai iaith fyw ydi’r
Gymraeg.’

Mae 85.6% o’r boblogaeth oed 3 a
throsodd yn medru siarad Cymraeg.
Mae 6% ychwanegol (553) yn medru
deall Cymraeg. Mae hyn o’i gymharu â
65.4% a 6.9% ar gyfer Gwynedd a 19%
a 5.3% ar gyfer Cymru i gyd.

Mae’r prosiect wedi esblygu dros y
tair mlynedd diwethaf, yn rhannol yn
sgil ymgynghori eang gyda’r gymuned.
Mae hyn wedi cynnwys:

Clywyd degau o ieithoedd ar
strydoedd Caernarfon ers canrifoedd,
o adeiladu’r castell yn y 13eg ganrif, i’r
ieithoedd a siaradai’r morwyr a ddeuai
i Gaernarfon oherwydd y porthladd
hyd at y twristiaid sy’n dal i grwydro i
Gaernarfon hyd heddiw. Serch hynny,
mae tref Caernarfon yn dal i ddioddef
o broblemau economaidd hir-dymor.
Yn ôl data Mynegai Amddifadedd
Lluosog Cymru (MALlC) yn 2014,
mae dwy o wardiau etholiadol
Caernarfon yn perthyn i’r categori sy’n
cynnwys wardiau mwyaf amddifadus
Cymru, hy, y wardiau sydd ymhlith
20% uchaf y Fynegai.

Y STORI TU ÔL
I’R PROSIECT
Nid yw Cymreictod y Dref bob tro
wedi cael yr haeddiant briodol wrth
ystyried sut i ddenu gweithgaredd
economaidd ychwanegol – a
thwristiaeth yn benodol – i adfywio
Caernarfon. Er fod hyn yn dechrau
newid yn raddol credir fod llawer
mwy y gellir ei wneud er mwyn denu
pobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt
i brofi iaith a diwylliant Gymraeg y
dref. Sylweddolwyd fod angen mynd
i’r afael o ddifrif gyda’r potensial hwn
drwy ddatblygu adnodd o fewn y dref
a fyddai’n ffocws i farchnata iaith a
diwylliant y bobl i weddill Cymru
a thu hwnt. Yn ystod Eisteddfod

•

Cyfarfod Cymunedol Cychwynnol
Gorffennaf 2014

•

Diwrnod Agored ac Arddangosfa
Gwanwyn 2015

•

Cyfarfod Cymunedol i ddiweddaru
Gorffennaf 2016

•

Taflen – gwahoddiad i ddod yn
aelod sylfaenol Chwefror 2017

•

Cyfarfodydd Cymunedol i
ddiweddaru Gorffennaf ac Awst
2017

Mae nifer o gyfryngau cendlaethol a
phapurau lleol wedi cyhoeddi straeon
rheolaidd am ddatblygiad y prosiect.
Mae’r Bwrdd Cysgodol ei hun wedi
datblygu a defnyddio cyfryngau
cymdeithasol (gwefan, Facebook,
Twitter) i ddiweddaru cefnogwyr ac
eraill am hynt diweddaraf y prosiect.
O ganlyniad i’r gwaith paratoi mae
126 person a busnes wedi buddsoddi
dros £40,000 i ddod yn aelodau
sylfaenu’r cwmni. Mae 75% o’r
cyfanswm cyfranddalwyr yn dod o
Wynedd gyda dwy rhan o dair yn dod
o Gaernarfon a’r cymunedau cyfagos
ac yn dangos eu cefngoaeth ymarferol
i’r fenter.
Mae Cyngor Tref Caernarfon yn
cefnogi’r fenter ac y mae nifer o
fusensau lleol wedi dangos eu hawydd
i gydweithio gyda Llety Arall i
gyfoethogi profiad yr ymwelydd.

2. Ein gweledigaeth
Ein gweledigaeth, yw manteisio ar
Gymreictod y dref i ddenu marchnadoedd
newydd o fewn Cymru a thu hwnt i ymweld
â Chaernarfon, gan greu busnes cynaliadwy
fydd yn ail-fuddsoddi elw i ddatblygu cyswllt
rhwng y diwylliant a’r economi ymhellach.
Bydd derbyn y gwahoddiad hwn i
fuddsoddi mewn cyfranddaliadau yn fodd
i sicrhau fod Caernarfon y gallu ymelwa’n
llawn o’i statws Cymraeg eiconig ac ar yr un
pryd cefnogi adfywiad canol tref Caernarfon
Bydd eich buddsoddiad yn galluogi
Llety Arall Cyf. i brynu adeilad 9 Stryd y
Plas, Caernarfon a’i droi yn hostel/byncws
wyth ystafell wely, ystafell amlbwrpas i’w
llogi a gosod gofod mân-werthu. Bydd
yr incwm a dderbynnir o redeg y fenter
maes o law yn galluogi Llety Arall Cyf. i
ddatblygu’r busnes ymhellach ac, os bydd y
sefyllfa ariannol yn caniatau, i alluogi iddo
gyfrannu at brosiectau a mentrau cymunedol
sy’n hyrwyddo busnes a’r Gymraeg yn
ôl dymuniadau’r cyfarfod cyffredinol
blynyddol.

Mae ein rheolau’n cynnwys dau brif
nod:
a. cyfrannu at adfywiad economaidd
a diwylliannol Caernarfon drwy
ddatblygu cyfleusterau i bobl
brofi a dysgu am iaith, diwylliant a
threftadaeth y dref.
b. darparu man cyfarfod a llety mewn
adeilad a addaswyd ar gyfer grwpiau
o ymwelwyr, a anelwyd yn bennaf
ond nid yn llwyr at ddysgwyr ac eraill
o weddill Cymru, Ewrop a thu hwnt.
Cofrestrwyd Llety Arall Cyf. fel
Cymdeithas Budd Cymunedol gyda’r
Awdurdod Ymddygiad Ariannol (AYA)
ar Awst 8fed 2016 (Rhif RS007378).
Mae’r strwythur cyfreithiol hwn yn cael
ei reoleiddio gan yr AYA, ac wedi’i
lywio gan reolau. Gellir darllen neu
lawrlwytho Rheolau Llety Arall Cyf yn
www.lletyarall.org. Mae’r rheolau hyn
yn sicrhau:
• y bydd yr asedau’n cael eu
defnyddio er budd y gymuned am
byth drwy “glo ased” (gweler Adran
11 isod);
• y bydd gan fuddsoddwyr bwerau
pleidleisio cyfartal waeth beth fo
maint eu buddsoddiad - un aelod,
un bleidlais;

3. Eich
Buddsoddiad
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys gwahoddiad i chi
brynu cyfranddaliadau Llety Arall Cyf (Rhif Cofrestru
RS007378)

Faint allai fuddsoddi?
Bydd cyfranddaliadau yn cael eu gwerthu am £1 yr un
gydag isafswm o £250 (£500 yn achos buddsoddiad gan
gwmni preifat “am elw”).
Os ydych am gyfrannu mwy na’r isafswm mae’n bosibl
buddsoddi hyd at uchafswm o £15,000. (£50,0000 yn
achos cwmni preifat am elw). Fodd bynnag, yr ydym yn
eich annog i brynu mewn pecynnau o £250.
Caniateir cyd-berchnogaeth ar gyfranddaliadau (ond
gydag un bleidlais fesul daliad).
Yn wahanol i ‘gyfranddaliadau arferol’ mewn cwmni
cyfyngedig, ni cheir eu gwerthu, eu masnachu na’u
trosglwyddo rhwng aelodau ehangach o’r cyhoedd.
Ni all werth nominal cyfranddaliad gynyddu.
Fodd bynnag, mae’n bosibl i’w gwerth leihau os yw
rhwymedigaethau yn fwy na’r asedau. E.e. os yw’r busnes
yn methu. Mae risg llawn wrth fuddsoddi a dylid
darllen yr adran ar risgiau isod.

Mae eich rhwymedigaeth bersonol dan unrhyw
amgylchiadau yn gyfyngedig i werth y cyfranddaliadau.
Ar ddiwedd y Cynnig Cyfranddaliadau byddwch yn
derbyn tystysgrif cyfranddaliadau. Unwaith y byddwch
wedi derbyn eich cyfranddaliadau byddwch yn dod
yn aelod o’r Gymdeithas a bydd ganddoch hawliau
pleidleisio llawn mewn cyfarfodydd cyffredinol ac i
sefyll fel cyfarwyddwr o’r gymdeithas. Os bydd eich
cyfranddlaliad o dan yr isafswm byddwch yn colli’r
hawl hwn. Mae gan bob cyfranddaliwr un bleidlais beth
bynnag yw’r nifer o gyfranddaliadau sydd ganddynt.
Ni cheir ond gwerthu’r cyfranddaliadau’n ôl i Llety
Arall Cyf. Bydd gan y Bwrdd yr hawl i atal didyniadau
ar unrhyw adeg os yw’n credu y bydd o fudd i’r
cwmni i wneud hynny. Bydd gofyn i gyfranddalwyr
ymrwymo i beidio â didynnu eu cyfranddaliad am
isafswm o dair mlynedd a bydd didyniadau wedyn yn
ddarosytngedig i gyfyngyniadau. O Ebrill 2021 ymlaen,
ar sail rhagdybiaethau, ac yn ddarostyngedig i asesiad y
Bwrdd o berfformiad y cwmni ac amodau’r farchnad ar y
pryd, yr ydym yn rhagweld y bydd y Gymdeithas mewn
sefyllfa i dalu isafswm cyfradd llôg o 2% y flwyddyn,
wedi ei ôl ddyddio i ddiwedd y flwyddyn gyntaf lawn y
bu’r Gymdeithas yn masnachu (h.y. 2018/19)

Bydd y gallu i wneud hynny yn ddibynnol yn bennaf
ar ddau ffactor:
•

perfformiad ariannol y cwmni;

•

lefel y cronfeydd a godwyd drwy gyfranddalaidau a
lefel y diddordeb gan fuddsoddwyr mewn cynigion
dilynol.

Bydd cyfrifon cyfranddalwyr yn derbyn “credyd”
blynyddol o 2018/19 ymlaen ar ffurf llog ar werth eu
cyfranddaliadau Unwaith y bydd y gwaith datblygu
wedi ei gwblhau, y farchnad wedi ei sefydlu a’r
cwmni yn dechrau ennill incwm digonol bydd
ganddo’r potensial i wneud syrffed digonol. Ar sail
rhagdybiaethau’r Cynllun Busnes yr ydym yn rhagweld
y bydd mewn sefyllfa i gynhyrchu syrffed digonol
i ystyried talu llog i fuddsoddwyr (gan gynnwys y
credyedau llog) ar ôl y flwyddyn yn diweddu Mawrth
2021.
Bwrdd y Cyfarwyddwyr fydd yn argymell lefel y llog,
ar y pryd a bydd yn ddarostyngedig i gytundeb aelodau’r
Gymdeithas mewn cyfarfod cyffredinol.
Rhagdybir mai 2% y flwyddyn fydd y gyfradd
llog dros y cyfnod dan sylw ond bydd hyn yn
ddarostynegedig i amodau’r farchnad ar y pryd. Telir
llog ar gyfranddaliadau ar ffurf gros, felly cyfrifoldeb y
buddsoddwr yw datgan yr enillion hyn wrth CaThEM.
Bydd yr eiddo 9 Stryd y Plas yn cael ei brynu mewn
rhyddfeddiant efo morgais hyd at £160,000 ac o bosibl
ail arwystl o hyd at £82,400.

Benthyciadau
Efallai yr hoffech ystyried benthyciad yn ogystal/ yn
hytrach na chyfrannau os oes gennych gyfalaf sylweddol
ar gael. Ein nod yw cynnig telerau sy’n cymharu’n
ffafriol â chyfraddau cynilo ar hyn o bryd hyd at
2% o log blynyddol. Bydd hyn o gymorth i leihau’r
benthyciadau masnachol sydd angen ei dalu ac felly’n
cynyddu’r arian sydd ar gael ar gyfer y prosiect. Os
ydych yn ystyried rhoi arian ar fenthyg, cysylltwch â ni
ar 01286 662900.

Pwy sy’n cael buddsoddi?
Caiff unigolion dros 16 oed, cyrff corfforaethol,
sefydliadau gwirfoddol a buddsoddwyr o’r sector
gyhoeddus fod yn aelod(au) o Llety arall Cyf.

Beth ydych chi’n ei gael am
fuddsoddi, ar wahân i enillion
ariannol?
• Mae prynu isafswm o
gyfranddaliadau yn rhoi aelodaeth
awtomatig o’r gymdeithas budd
cymunedol hon ac yn roi hawl
i’r aelod gael llais cyfartal yn y
rheolaeth o’r busnes
• Cyfrannu at ddathlu treftadaeth,
diwylliant a iaith Caernarfon
a buddsoddi yn natblygiad
economaidd y dre er budd y
gymuned.
• Yr hawl i fynychu a phleidleisio yng
Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol
a chyfartodydd allweddol eraill
Llety Arall Cyf. Bydd gan bob
Aelod un bleidlais, waeth faint o
gyfranddaliadau sydd ganddo (ar yr
amod bod ganddo’r isafswm o 250
o gyfranddaliadau);
• Yr hawl i ethol Bwrdd Cyfarwyddwyr
Llety Arall Cyf. Yr hawl a’r cyfle i
sefyll mewn etholiad fod yn un o
gyfarwyddwyr Bwrdd Llety Arall
Cyf.
• Bydd aelodau yn derbyn
diweddariad rheolaidd ar
ddatblygiad a rheolaeth y busnes
and fe roddir anogaeth iddynt
gynorthwyo gyda’r gwaith o orffen
dodrefnu’r adeilad a gyda croesawu
a rheoli ymwelwyr maes o law.

4. Pam mae angen eich
buddsoddiad?
Ein Gofynion Cyfalaf

Crynodeb o’r Costau

Mae eich buddsoddiad chi yn angenrheidiol ar gyfer
sicrhau cychwyn a llwyddiant y prosiect, yn ariannol ac
yn gymdeithasol.

Mae’r Tabl isod yn gosod allan y gofynion a sut yr ydym
yn anelu at gyfarfod â’r costau hynny.

Ein hamcangyfrif ar gyfer cost prynu, adnewyddu a
dodrefnu Llety Arall yw £492,629 (gan gynnwys arian
wrth gefn a chyfalaf gweithio)

Os cyrrhaeddir y targed bydd y cyllid wrth gefn yn
ein caniatau i brynu ac addasu’r adeilad i gyd ac ychydig
o gyfalaf i gefnogi ein gweithrediadau.

Mae’r wybodaeth am gostau wedi ei gasglu drwy
gwmni pensaerniol Pensel Cymunedol a chwmni
syrfewyr Adeiladol Cyf. Mae gwybodaeth fanylach am y
costau hyn yn y cynllun busnes sydd ynghlwm.
Mae costau proffesiynol a symiau neilltuol wrth gefn
yn yr amcangyfrifon uchod. Mae’r ffigyrau hefyd yn
rhagdybi y byddwn yn cofrestru am Dreth ar Werth
Ychwanegol ac yn gallu ad-hawlio’r elfen hon o’r costau.

CRYNHOAD O’R PROSIECT

C O S TAU
SEFYLDU

Gofynion				Cost(£) 		Cost(£)
Cam 1 Pryniant a Gwelliannau Gwedd 1 277,281

277,281

Gwedd 2 a 3 (2018) 			

174,416

174,416

Offer a Dodrefn				20,632		20,632
Ffioedd Proffesiynol			

11,800		

11,800

Cyfalaf Gweithredu			8,500		8,500

CYFANSWM				492,629

Ffynhonnell			Isafswm

Uchafswm

Morgais 20 mlynedd		

140,000

160,000

Benthyciad 5 mlynedd		70,000		25,000
Grant Cronfa Datblygu Gwledig 128,000

128,000

Cronfeydd y Gymdeithas

60,000

40,000		

Cyfranddaliadau 		80,000		125,000
Benthyciadau Preifat		

15,000		

15,000

CYFANSWM			

493,000

493,000

492,629

I’W
GYLLIDO
DRW Y

Mae’r Tabl cyntaf yn dangos amcangyfrif ein
cynghorwyr proffesiynol o gyfanswm gost debygol y
Prosiect, sef £492,629 (heb TAW).
Mae’r ail Dabl yn rhoi ein barn ar y paramedrau
cyllido i wireddu’r Prosiect. Mae’n dangos y
senarios posibl gan ddibynnu ar faint y mae’r cynnig
cyfranddaliadau yn ei godi a’r isafswm sydd ei angen i
wneud y prosiect yn hyfyw.
Ein targed ar gyfer y Cynnig yw codi £100,000 ac
y mae’r Cynllun Busnes wedi ei seilio ar gyrraedd y
targed hwnnw. Po fwyaf y gallwn ei godi drwy gyhoeddi
cyfranddaliadau, y lleiaf y bydd angen inni godi drwy
fenthyciadau masnachol mwy drud.
Yr isafswm i’w godi gyda’r Cynnig hwn yw £80,000.
Hwn yw’r isafswm sydd ei angen i sicrhau fod cronfeydd
digonol ar gael i wneud y Prosiect yn hyfyw yn ariannol.
Os na fydd y Cynnig Cyfranddaliadau yn llwyddo i
godi’r swm yna bydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr yn ailasesu’r sefyllfa ond y mae’n annhebygol bydd y Prosiect
yn symud ymlaen, o leiaf yn ei ffurf bresennol.
Yr uchafswm swm i’w godi gyda’r Cynnig hwn yw
£125,000. Ni allwn dderbyn unrhyw geisiadau am
gyfranddaliadau unwaith y mae’r swm hwn wedi ei
dderbyn a bydd y Cynnig yn cael ei gau unwaith y
cyrhaeddir y pwynt hwn.

Rhagolygon Ariannol
Y mae manylion ein rhagolygon
ariannol wedi eu cyflwyno yn
ein cynllun busnes. Y mae
rhagdybiaethau realistig ac weddol
ceidwadol wedi eu gwneud ar sut
y bydd yr incwm o osod y llety (sef
o leiaf 85% o’r ffrwd incwm) yn
datblygu a thyfu. Bydd y gweddill
yn dod o rhent y siop (tua 11%) ac o
osodiadau yr ystafell gyfarfod (4%).
Ar y seiliau hynny yr ydym yn
rhagweld y bydd y busnes yn troi o
gwmpas £100,000 y flwyddyn erbyn
2020/2021.
Rhagwelwn y bydd ein costau
gweithredol ar gyfartaledd tua
£75 - £80,000 y flwyddyn erbyn
2020/2021. Bydd hyn yn galluogi’r
Gymdeithas i wneud y taliadau
cyfalaf a llog ar ei benthyciadau a
chynhyrchu syrffed bychan.
Yr ydym yn rhagweld y gall y
Gymdeithas ddechrau talu llog i
fuddsoddwyr y cyfranddaliadau ac
i alluogi i gyfran fechan didynu eu
cyfranddaliadau erbyn 2021/22.
Mae’r Tabl drosodd yn rhoi
crynodeb o’r rhagolygon ariannol
sy’n sail i’r Cynllun Busnes.

C RY N O D E B R HAG O LYG O N
ARIANNOL LLET Y ARALL
CRYNODEB ELW A CHOLLED
Refeniw Gweithredu Gross
Costau Gweithredu
Net Syrffed Gweithredu
% Syrffed

2017/18
£
3434
-2028
1406
69%

2018/19
£
40061
-4860
35202
724%

2019/20
£
75294
-48010
27284
57%

2020/21
£
90549
-59307
31242
53%

2021/22
£
104009
-65534
38475
59%

2022/23
£
107932
-72722
35210
48%

Dibrisiant
Llog Benthyciad Tymor Hir
Llog Buddsoddwyr 16 - 17
Llog Cyfranddaliadau (Gwedd 1)
Llog Benthyciadau Preifat
Rhyddhau Grant Cyfalaf Gohiriedig

0
-2601
0
0
0
11721

-1313
-7719
0
0
-300
25600

-2297
-7520
0
0
-300
25600

-1723
-7308
-1600
0
-300
25600

-1292
-7080
-800
-6000
-300
25600

-969
-6835
-800
-2000
-300
13879

Elw Net (yn Treth)

10526

51470

42767

45912

48603

38185

Dadansoddiad Llif Cyllid
Symudiad Net
Uchafswm Misol i Mewn
Uchafswm Misol Allan
Balans agoriadol
Balans cau

61240
141668
56964
40000
101240

-91198
2291
-47305
101240
-8387

10104
10392
-3290
-8387
1717

2462
-174
-3198
1717
5779

2695
-8
-4644
5779
8474

3230
-1152
-4768
8474
11704

MANTOLEN

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

Asedau Sefydlog
Eiddo
Dodrefn ac Offer
CYFANSWM

220000
0
220000

320000
0
320000

320000
6891
326891

320000
5168
325168

320000
3876
323876

320000
2907
322907

Asedau Cyfredol
Stoc
Dyledwyr
Arian yn y Banc
CYFANSWM

0
0
101240
101240

0
0
-8387
-8387

0
0
1717
1717

0
0
5779
5779

0
0
8474
8474

0
0
11704
11704

CYFANSWM ASEDAU

321240

311613

328607

330947

332350

334611

Rhwymedigaethau Cyfredol
Credydwyr
Treth Corfforaethol
CYFANSWM

0
0
0

0
0
0

0
9779
9779

0
8126
8126

0
8264
8264

0
8749
8749

CYFANSWM ASEDAU CYFREDOL

101240

-8387

-8063

13905

16738

2955

Rhwymediaethau Tymor Hir
Cronfa Eiddo CGGC
Cronfa Canol Tref Gwynedd
Cronfa Dat Cymru Wledig
CYFANSWM

149113
56,600
128000
333713

144547
56600
102400
303547

140590
44600
76800
261990

136347
32600
51200
220147

131797
20600
25600
177997

126595
0
0
126595

CYFANSWM ASEDAU
LLAI RHWYMEDGIAETHAU

-12473

8066

56838

118926

162617

199267

Cronfa Aelodau

155000

155000

165000

167000

169000

170750

Cynlluniau Wrth Gefn
Yr ydym wedi rhoi trefniadau yn eu lle pe na bawn yn cyrraedd
ein targed o £100,000, neu os ydym yn mynd tu hwnt i’n
disgwyliadau.
Mae ein modelu ariannol yn awgrymu nad yw’r busnes yn
gynaliadwy os nad ydym yn cyrraedd yr isafswm o £80,000 o’r
Cynnig Cyfranddaliadau. Os na chyrhaeddir yr isafswm bydd
yn rhaid i’r Bwrdd benderfynu naill ai addasu’r cynlluniau
gwreiddiol (e.e. drwy ohirio addasu rhan uchaf o’r adeilad), neu
geisio codi rhagor o gyllid o ffynonellau eraill. Os yw’r swm yn
sylweddol is na’r isafswm yna fe all y Bwrdd Cysgodol ystyried
fod y risg gweddilliol yn ormod a rhoi’r gorau i’r Prosiect,
Bydd ystyriaethau yn cynnwys parodrwydd y cyllidwyr
presennol i gytuno i hyn, effaith y newidiadau ar yr achos
busnes ac amodau a thelerau y ffynonellau neillog o gyllid.
O dan y senario hwn mae ein model yn rhagweld y bydd y
prosiect yn dal yn hyfyw ond bydd rhagor o bwysau i wneud
syrffed gweithredol a risg mwy i’r buddsoddwyr. Mae’n debygol
y bydd cyfyngiadau ar y gallu i didynnu buddsoddiadau hefyd.
Os y byddwn yn derbyn mwy na’n disgwyliadau byddwn yn
parhau i dderbyn buddsoddiadau ychwanegol hyd at £125,000.
Bydd y buddsoddiadau ychwanegol hyn yn ein galluogi naill
ai i leihau ein benthyciadau neu i fuddsoddi mwy a/neu
ynghynt. Bydd hyn yn arwain yn ei dro at gynhyrchu syrffed
gweithredol ynghynt. Mae’n bosibl y bydd hyn yn galluogi’r
cwmni i lacio rhywfaint ar y ganran o’r cyfranddaliadau y gellir
ei didynnu yn flynyddol.
Ni allwn dderbyn unrhyw geisiadau am gyfranddaliadau
unwaith y mae’r swm hwn wedi ei dderbyn a bydd y Cynnig yn
cael ei gau unwaith y cyrhaeddir y pwynt hwn. Ni fydd hyn yn
rhwystro’r gymdeithas rhag ystyried cyhoeddi Cynnig pellach
maes o law pe bai angen codi arian pellach ar gyfer buddosddi.

5.

Te l e r a u a c A m o d a u

Dylai buddsoddwyr nodi bod unrhyw fuddsoddiad a
wneir yn ddatganiad o’u cefnogaeth tuag at ddatblygu
twristiaeth ddiwylliannol yng Nghaernarfon a’r ardal.
Yn unol â hynny, dylid ystyried mai buddsoddi i
ddibenion cymunedol a chymdeithasol a wneir wrth
brynu cyfranddaliadau Llety Arall Cyf., er y gallai
hynny hefyd esgor ar elw ariannol defnyddiol.

Didynnu cyfalaf

Mae deddfwriaeth cwmniau cydweithredol yn pennu
uchafswm ar gyfer yr enillion ar fuddsoddiad y gall
Cymdeithasau Budd Cymunedol fel Llety Arall Cyf.
eu cynnig. Cyfyngir uchafswm y llôg i 2% yn fwy na
chyfradd sylfaenol y Co-operative Bank neu 4%, pa un
bynnag sydd fwyaf.

Mae Llety Arall Cyf. yn ei wneud
yn ofynnol eich bod yn cadw eich
cyfranddaliadau yn y cwmni tan o
leiaf Ebrill 1af 2021, Ni chaniateir
unrhyw eithriadau ond yn ôl
doethineb Bwrdd y Cyfarwyddwyr.
Gellir didynnu cyfranddaliadau
drwy roi 3 mis o rybudd i Llety Arall
Cyf.

Gan mai ein prif nod yw sicrhau budd i’n cymunedau
lIeol, nid oes cysylltiad uniongyrchol rhwng y gyfradd
hon o enillion a’r elw a gynhyrchir gan Llety Arall Cyf.

Rydym yn annog buddsoddwyr
yn gryf i ystyried eu buddsoddiad
fel ymrwymiad hirdymor tuag at
brosiect Llety Arall Cyf.

Mae’r Cyfarwyddwyr yn
cadw’r hawl i gyfyngu ar nifer
y cyfranddaliadau y gellir eu
gwerthu’n ôl i Llety Arall Cyf, o
fewn unrhyw gyfnod o 12 mis os
nad oes digon o arian parod ar
gael ar y pryd. Byddai’r cyfyngiad
hwn yn cael ei weithredu drwy’r
dull tecaf posibl. Po fwyaf y
cyfranddaliadau y byddwn yn eu
codi, a pho leiaf yr arian y byddwn
yn ei fenthyg drwy ddulliau
masnachol, y lleiaf tebygol yw hi y
bydd y broblem hon yn codi.
Os ceir marwolaeth neu
fethdaliad, trosglwyddir gwerth
y cyfranddaliadau yn hytrach na’r
cyfranddaliadau eu hunain.

6. Rheoli a
G w e it h re du’r
Busnes
Cymdeithas Budd Cymunedol yw Llety Arall
Cyf. Mae’r Gymdeithas yn annibynnol a bydd
naw aelod etholedig ar fwrdd Llety Arall Cyf.
Bydd y Bwrdd Cysgodol yn penderfynu
ynghylch dyrannu cyfranddaliadau ac yn rhedeg
y gymdeithas nes i’r Cyfarfod Cyffredinol
cyntaf gael ei gynnal. Cynhelir y cyfarfod hwn
cyn gynted ag y bo’n ymarferol bosibl ar ôl
cau’r cynnig cyfranddaliadau ac ar ôl codi’r
cyfalaf ar gyfer y prosiect. Cyn gynted ag y bo’r
cyfranddaliadau wedi’u dyrannu ac aelodaeth
lawn Llety Arall Cyf. yn hysbys, gofynnir i
aelodau eu cyflwyno eu hunain i’w hethol i
Fwrdd y Cyfarwyddwyr.
Cyn gynted ag y bo Llety Arall wedi’i
gomisiynu ac yn weithredol, bydd y cyfrifoldeb
am reoli a goruchwylio’r cynllun o ddydd i
ddydd yn cael ei roi i is-grŵp o Gyfarwyddwyr
sy’n byw yn lleol ac a benodir gan y Bwrdd. Yn
amodol ar gymeradwyaeth y Bwrdd, bydd yr isgrŵp hwn yn gallu cyfethol aelodau ychwanegol
(boed yr aelodau hynny’n aelodau o Llety Arall
Cyf. ai peidio) fel bo’r angen er mwyn darparu
arbenigedd angenrheidiol. Bydd yr is-grŵp
hwn yn gyfrifol am drefnu a goruchwylio
gweithrediadau cynnal a chadw, mesur, cyfrifo,
adrodd a gweinyddu.

7.

Y Risgiau

Ceir elfen o risg yn gysylltiedig ag
unrhyw brosiect. Bydd prosiectau
llwyddiannus yn rheoli ac yn lliniaru
risgiau mewn modd priodol. Nodwyd
y risgiau, neu’r meysydd risg a ganlyn,
a bydd y rheolwyr cyfredol yn ceisio
rheoli’r rhain ac unrhyw risgiau eraill
sy’n dod i’r amlwg wrth i’r prosiect
fynd rhagddo.
Gan fod Llety Arall Cyf. wedi’i
hymgorffori gydag atebolrwydd
cyfyngedig, cyfyngir ar atebolrwydd
ei Haelodau i’r swm a delir am eu
cyfranddaliadau. Fodd bynnag, cyn
gwneud unrhyw benderfyniad i brynu
cyfranddaliadau Llety Arall Cyf., dylech
ystyried yn ofalus, ynghyd â’r holl
wybodaeth arall sydd wedi’i chynnwys
yn y ddogfen hon, y ffactorau risg
penodol a ddisgrifir isod, yr ystyrir
eu bod yn ffactorau o bwys mewn
perthynas â’r Gymdeithas:
Yr ydym wedi adnabod nifer o
beryglon a allai fod yn risg i lwyddiant
y prosiect ai peidio fel a ganlyn:
Rhestrir drosodd y prif rai a sut y
bwriedir mynd i’r afael â lleihau’r risg.

PERYGL

MYND I’R AFAEL Â’R RISG

Methiant i brynu’r
adeilad dan sylw am
bris cynaliadwy.
Methiant i godi cyfalaf
cyfrannau digonol.

•
•
•
•

Llunio cynllun i farchnata’r Cynnig
Sicrhau cyhoeddusrwydd eang;
Ni chyfnewidir cytundebau hyd y derbynir sicrwydd o’r cynnig;
Os nad yw’r Alwad am Gyfrannau yn llwyddo ni fydd y prosiect yn mynd yn
ei flaen. Ad –delir y cyfan o unrhyw arian a godwyd eisoes trwy’r Alwad am
Gyfrannau yn llawn (llai costau gweinyddol).

Methiant i gael Grant ar
gyfer y pryniant

•
•

Mae cytundeb mewn egwyddor eisoes wedi ei sicrhau;
Ni chyfnewidir cytundebau hyd y derbynir sicrwydd o’r cynnig;

Methiant i gael cyllid
benthyciadau ar gyfer y
gwelliannau a chyfalaf
gweithredu

•

Mae trafodaethau positif eisoes wedi eu cynnal gyda darpar benthycwyr;

Amserlen gwella yn
afrealistig neu gostau
uwch

•

Mae’r amserlen ac amcagyfrif o’r chostau wedi eu seilio ar gyngor
proffesiynol;
Mae’r Bwrdd yn cynnwys pensaer ac ymgynghorydd busnes gyda phrofiad
perthnasol;
Anelir at gael cytundebau pris sefydlog gyda chosbau am gyflawni’n hwyr

•
•

Methiant i ddenu’r
farchnad graidd (y rhai
sydd am brofiadau
“Cymreig”).

•
•

Bydd y Bwrdd yn cynnal ymchwil i ganfod y rhesymau dors y methiant i
ddenu’r farchnad
Bydd y Bwrdd yn monitro trosiant go iawn yn erbyn y rhagolygon bob mis;

Mae gwerthiant
ystafelloedd yn llai na’r
hyn a ddisgwylir.

•
•

Mae’r rhagolygon wedi eu seilio ar ragdybiaethau ceidwadol;
Bydd y Bwrdd yn monitro trosiant go iawn yn erbyn y rhagolygon bob mis;

Mae’r costau
gweithredu yn
afrealistig

•
•

Mae’r rhagolygon wedi eu seilio ar ragdybiaethau ceidwadol;
Bydd y Bwrdd yn monitro costau go iawn yn erbyn y rhagolygon bob mis;

Oedi cyn gosod y
tenantiaeth.

•
•

Y denantiaeth ddim yn greiddiol I’r busnes ond bydd y Bwrdd yn ymchwilio I’r
rhesymau pam;
Marchanta a pharatoi’r gwaith papur mewn da bryd

Tenant yn ymadael
neu’n methu â thalu
rhent

•
•

Sicrhau fod y Bwrdd yn gweihtio’n agos gyda’r Tenant;
Cytundeb tenantiaeth cadarn gan gynnwys blaendal;

Diffyg capasiti neu
sgiliau priodol I reoli’r
busnes

•

Sicrhau fod y Bwrdd yn adeiladu ar yr amrediad presennol o sgiliau a
phrofiad ar y Bwrdd;
Sicrhau fod manyleb a disgrifiad y Rheolwr yn addas I bwrpas;
Bydd y Bwrdd yn monitro perfformiad y Rheolwr yn gyson;

Methiant i ddenu
gwirfoddolwyr i
ddarparu digon o
gefnogaeth gweithredol
i staff

•

•
•

Sicrhau fod Cynllun Denu Gwirfoddolwyr yn cael ei lunio, gweithredu a’i
fonitro

Sylwch nad yw’r ffactorau risg wedi’u rhoi mewn unrhyw drefn o ran blaenoriaeth, ac na ddylid ystyried
y rhestr yn ddatganiad cynhwysfawr o’r holl risgiau a’r ansicrwydd sy’n gysylltiedig â’r cynllun.

8. Materion eraill
cyfreithiol y mae angen i ni
eu rhannu â chi
Mae ein dogfen lywodraethol,
‘Rheolau Llety Arall Cyf.’ ar gael
i’w lawrlwytho yn www.lletyarall.
org ac yn egluro hawliau’r aelodau
yn ogystal â chyfansoddiad a
threfniadau rheoli’r gymdeithas. Ceir
hyd i ddogfennau cefndirol eraill
perthnasol ar ein gwefan.
Bydd yr arian a godir drwy’r
cynnig cyfranddaliadau hwn, a thrwy
roddion a benthyciadau di-log yn
cael eu cadw mewn cyfrif cadw nes
penderfynu bwrw ymlaen â’r prosiect.
Gwneir y penderfyniad hwnnw pan
fo’r cyfalaf a godir drwy gyhoeddi
cyfranddaliadau ac o’r benthyciadau
a gytunir â benthycwyr masnachol yn
ddigonol i gwblhau’r prosiect.

Ni ddefnyddir rhoddion nac arian
y cyfranddalwyr nes bo cyfanswm y
cyllid wedi’i sicrhau.

unrhyw arian sydd dros ben yn cael
ei drosglwyddo i elusen, cymdeithas
neu gorff arall ag amcanion tebyg.

Os penderfynir PEIDIO â
bwrw ymlaen â’r prosiect, bydd y
buddsoddwyr yn cael y swm llawn
o arian a godwyd drwy’r cynnig
cyfranddaliadau yn ôl (llai costau
gweinyddol).

Mae Aelodau Sefydlu Llety Arall
Cyf. wedi cymryd pob cam rhesymol
i sicrhau, ym mhob agwedd o bwys,
fod y ffeithiau a nodir yn y ddogfen
hon yn glir ac yn deg, a heb fod yn
gamarweiniol, ac nad oes unrhyw
ffactorau eraill o bwys y byddai
eu hepgor yn gyfystyr â gwneud
datganiad camarweiniol yn y ddogfen
hon.

Ceir ‘clo asedau’ ar asedau Llety
Arall Cyf., hy, ni cheir rhannu
asedau’r gymdeithas yn gyfreithlon
rhwng ei haelodau. Os bydd y
Gymdeithas yn cael ei dirwyn i ben,
defnyddir ei hasedau i ddechrau
i dalu ei rhwymedigaethau; ac
wedyn i ad-dalu’r aelodau am eu
cyfranddaliadau; yn olaf, bydd

9. Amdanom Ni

Aelodau’r Bwrdd Cysgodol yw:

Selwyn Jones Cadeirydd
Mae Selwyn yn bensaer cofrestredig a
bu’n rhedeg cwmni Pensel Cymunedol
ers 1996 ac yn byw yng nghylch Caernarfon
ers 1981. Mae’r cwmni yn arbenigo ar brosiectau
cymunedol cynaliadwy gyda’r gwaith yn cwmpasu pob
math o brosiectau pensaerniol cymunedol. Mae’r gwaith
yn cynnwys dau brosiect llety cymunedol - Caban
Gerlan (yn cynnwys paratoi’r cynllun busnes) a Llys
Ednowain, Trawsfynydd.
Gydag Eirian James, ei bartner yn Penpal, mae wedi
datblygu a rheoli dau eiddo cyfagos yn Stryd y Plas
Caernarfon a osodir fel siopau a swyddfeydd.
Mae ei swyddi amser hamdden yn cynnwys bod
yn is Gadeirydd Gweinyddol Cymdeithas yr Iaith ac
yn gyfarwyddwr anweithredol ar Fwrdd Rheoli Hwb
Caernarfon Cyf. (cynllun BID)

Menna Machreth
Ysgrifennydd y
Cwmni
Mae Menna yn byw yng Nghaernarfon
ers wyth mlynedd. Yn wreiddiol o Landdarog,
Sir Gaerfyrddinr, symudodd i’r gogledd er mwyn astudio
ar gyfer MA ac yna PhD yn y Gymraeg gan ymchwilio i’r
ymateb mewn llenyddiaeth i refferendwm datganoli 1979
ac 1997. Bu’n gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
ac yn y rôl honno cafodd brofiad o arwain ymgyrchoedd
a datblygu syniadau am bolisïau yn ymwneud â statws
y Gymraeg, addysg a chymunedau. Y mae bellach
yn gweithio i Undeb Bedyddwyr Cymru ac yn helpu
eglwysi i ddatblygu gweledigaeth ymarferol ar gyfer eu
dyfodol yn seiliedig ar y sgiliau sydd gennynt. Mae hi

Llywodraethiant a Bwrdd
Cyfarwyddwyr Llety Arall Cyf.
Cymdeithas Budd Cymunedol
yw Llety Arall Cyf, sy’n eiddo i’w
haelodau ar sail un bleidlais y
pen. Caiff naw o’r Cyfarwyddwyr
eu hethol gan yr aelodau yn y
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
ar gylchdro 3 blynedd. Ni fydd
y Cyfarwyddwyr yn derbyn
unrhyw dâl am eu gwaith fel
Cyfarwyddwyr, ar wahân i addalu unrhyw gostau a ysgwyddir.
Cynhelir eu cyfarfodydd a
chyflawnir eu penderfyniadau’n
unol â rheolau’r Gymdeithas.
Bydd gwybodaeth am y
Cyfarwyddwyr ar gael ar y wefan
neu ar gais.
Swyddfa Gofrestredig Llety
Arall Cyf. yw: 10 Stryd y Plas,
Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR
Y Bwrdd Cysgodol Presennol
Mae aelodau’r Bwrdd presennol
yn cynig amerediad eang
o sgiliau a phrofiadau sy’n
berthnasol i’r tasgau o sefydlu
menter newydd, codi arian,
marchnata a rheoli’r gwaith
gwelliannau.

wedi teithio’n helaeth ac ar sail y profiadau hynny yn
credu bod gan Gaernarfon lawer i’w gynnig i’r teithiwr
annibynnol a diwylliannol.

Eirian James
Bu Eirian yn rhedeg ei siop lyfrau
ei hun, Palas Print, ers 2002. Ers
hynny bu hefyd yn cydlynu rhaglen o
weithgareddau amrywiol i blant, pobl ifanc
ac
oedolion yn Gymraeg, Saesneg a dwyieithog, yn y siop
a thu hwnt, y mwyafrif yn gysylltiedig â llenyddiaeth a
cherddoriaeth. Mae hi’n un o sylfaenwyr a threfnwyr
Gŵyl Arall, gŵyl gelfyddydol sydd yn ei 8fed blwyddyn
yn mynd o nerth i nerth yng nghanol tref Caernarfon.
Cyn hynny bu’n gweithio fel swyddog marchnata a
chysylltiadau cyhoeddus a threfnydd digwyddiadau yn
Adran Dysgu Gydol Oes Prifysgol Bangor.
Yn ogystal â chydlynnu rhaglen o gannoedd o gyrsiau
byr i oedolion mewn lleoliadau cymunedol ar draws
gogledd Cymru, roedd hefyd yn gyfrifol am lunio,
rheoli a gweithredu rhaglen o wyliau diwyllannol,
hanesyddol, a threftadaeth i grwpiau o Americanwyr
hyn, a thwristiaid o Brydain oedd â diddordeb yn ein
treftadaeth.
Bu Eirian yn gyfarwyddwr gweithgar ar Fwrdd
Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy am
5 mlynedd, lle’r bu’n cefnogi staff y Ganolfan i lunio
a hyrwyddo rhaglen o gyrsiau ysgrifennu creadigol
preswyl, cynorthwyo i reoli cyllideb ac adeilad
hynafol. Bu hefyd, cyn hynny yn trefnu cynadleddau
gwleidyddol, ac yn gweithio i gwmni PR. Mae
ganddi ddealltwriaeth dda ar sut i fynd ati i drefnu
digwyddiadau ac i sicrhau eu bod yn addas ac yn denu
cynulleidfa.

Wyn Roberts
Mae Wyn yn byw yn Llandwrog tu
allan i Gaernarfon ers un ar ddeg
mlynedd. Bu’n gyfarwyddwr Marchnata
AQUA Marketing Cyf, cwmni a sefydlwyd fel busnes ym
mis Mawrth 2007, ac yn gwmni ymgorfforedig ers mis
Medi 2007.
Mae’r cwmni yn arbenigo mewn datblygu strategaeth
farchnata, marchnata digidol a rheoli ymgyrchoedd,
yn enwedig o fewn y maes twristiaeth, mae gan AQUA
lwyddiant profedig o gyflawni amcanion marchnata ar
amser ag o fewn cyllid. Erbyn hyn, mae AQUA wedi
ennill rhestr drawiadol o gleientiaid led led Cymru,
Llundain, Bryste, Manceinion, Caer, a’r Ariannin, gyda
phrofiad eang o reoli ymgyrchoedd drwy gyfrwng y
Gymraeg.
Cyn hynny, roedd gan Wyn dros 20 mlynedd o brofiad
marchnata cenedlaethol dros sawl sector diwydiannol

mewn sefydliadau, yn cynnwys:
•
•
•
•

HSBC
Ford
CAIS Cyf
Working Links

Mae Wyn yn aelod o’r cyrff proffesiynol canlynol:
•
•
•

Cymdeithas Twristiaeth
Sefydliad Siartredig Marchnata
Sefydliad y Cyfarwyddwyr

Ac yn gyfarwyddwr ar y mudiadau canlynol, oll yn
wirfoddol:
•
•
•
•
•

Rhwydwaith Busnes Gwynedd
Galeri Caernarfon Cyf
Y Grochan Gelf Cyf
Datblygiadau Egni Gwledig
Hwb Eryri

Owain Wyn
Mae Owain yn byw yng Nghaernarfon
ers 29 mlynedd. Bu’n rhedeg busnes ei
hun, BURUM, fel ymgynghorydd busnes
ers 1998. Mae hyn yn cynnwys prosiectau rhoi cyngor
a chymorth i nifer o fudiadau a busnesau cymunedol
ar ymarferoldeb a chynaliadawyedd eu syniadau ac
yna ar sefydlu a datblygu eu menter. Mae ganddo
gymwysterau ôl- radd mewn cynllunio gwlad a thref
a gweinyddu busnes. Bu’n weithredol yn y maes
twristiaeth ar wahanol adegau o’i yrfa gan gynnwys
cyfnod fel Pennaeth Twistiaeth a Datblygu’r Economi
ar gyngor lleol a – tan yn ddiweddar - rhedeg busnes
llety gwyliau hunan-arlwyol gyda’i chwaer. Mae’n aelod
a Chadeirydd o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac
y mae’r dyletswyddau hynny yn cynnwys goruchwylio
staff, polisiau, a chyllid yr Awdurdod ei hun a bod
yn aelod ar Fwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch, canolfan
astudiaeth amgylcheddol yr Awdurdod. Mae hefyd yn
ymddiriedolwr, Ysgrifennydd Cwmni a newydd orffen
fel trysorydd ar elusen cenedlaethol.
Unwaith y sefydlir y prosiect bydd aelodau’r Bwrdd
Cysgodol yn cynnig eu hunain i gael eu hethol fel
Cyfarfwyddwyr ac yn annog a gwahodd cyfranddalwyr
eraill i enwebu cyfarwyddwyr ychwanegol.

1 0 . Te l e r a u a c A m o d a u
ar gyfer gwneud cais am
gyfranddaliadau
Eich cais

Eich addewid i ni

Ni chewch dynnu eich cais am
gyfranddaliadau yn ôl ar ôl inni dderbyn eich
ffurflen gais.

Yr ydych yn addo:

Efallai na fyddwn yn derbyn eich cais, ac
efallai na fydd modd inni ddyrannu’r holl
gyfranddaliadau yn eich cais i chi, os o gwbl.

• eich bod chi, fel unigolyn, yn 16 oed o
leiaf;

Ystyrir eich cais i’w gymeradwyo yng
nghyfarfod cyntaf Cyfarwyddwyr Llety Arall
Cyf. ar ôl cau’r cynnig cyfranddaliadau. Ni
ddylech felly ddisgwyl ymateb ar unwaith.

Eich taliad
Bydd y Cyfarwyddwyr yn cydnabod eu bod
wedi derbyn eich siec/taliad BACS a’ch cais
cyn pen 14 diwrnod. Cânt dalu eich siec i
mewn cyn gynted ag y byddant yn ei derbyn.
Bydd Llety Arall Cyf. yn cadw eich arian ar
ymddiriedaeth nes ystyried eich cais.
Os na fydd eich cais am gyfranddaliadau’n
llwyddiannus, dychwelir eich arian cyn pen
28 diwrnod ar ôl cyfarfod Cyfarwyddwyr
y Bwrdd. Os byddwch yn cael llai o
gyfranddaliadau na’r hyn a geisiwyd,
dychwelir y gwahaniaeth i chi cyn pen 28
diwrnod ar ôl cyfarfod Cyfarwyddwyr y
Bwrdd.
Bydd yr arian yn eiddo i Llety Arall Cyf.
cyn gynted ag y bydd Llety Arall Cyf. yn
cyflwyno cyfranddaliadau i chi (i’r graddau
y byddant yn ei dderbyn fel taliad am
gyfranddaliadau).
Ni fydd Llety Arall Cyf. yn talu unrhyw log
ar yr arian y bydd yn ei ddychwelyd i chi.
Os bydd Llety Arall Cyf. yn rhoi’r gorau i
fasnachu, gellir ad-dalu cyfranddalwyr hyd at
uchafswm o £250 am bob cyfranddaliad sy’n
eiddo iddynt, ar ôl ad-dalu’r holl gredydwyr
yn llawn. Fodd bynnag, gallwch golli cyfran
o’ch buddsoddiad, neu’r cyfan ohono os bydd
y Gymdeithas yn rhoi’r gorau i fasnachu.

• Anrhydeddu’r eich siec ar ôl ei chyflwyno;

• bod gennych awdurdod i lofnodi’r ffurflen
gais. Os ydych yn llofnodi’r ffurflen ar ran
rhywun arall, byddwch yn rhoi tystiolaeth
i’r Cyfarwyddwyr o’ch awdurdod i lofnodi
os ydynt yn gofyn am gael gweld y
dystiolaeth honno;
• byddwch yn cyflwyno prawf adnabod
a phrawf o’ch cyfeiriad i ni, os bydd y
Cyfarwyddwyr yn gofyn am hynny. Efallai
y bydd angen i ni ofyn am y prawf hwnnw
er mwyn cydymffurfio â Rheoliadau
Gwyngalchu Arian 2007; efallai y bydd
yn rhaid i’r Cyfarwyddwyr ddal eich
cyfranddaliadau’n ôl nes iddynt weld y
prawf hwnnw;
• nad ydych yn dibynnu ar unrhyw
wybodaeth neu sylwadau sydd heb
eu cynnwys yn y ddogfen hon wrth
benderfynu buddsoddi;
• y byddwch wedi eich rhwymo i reolau
Llety Arall Cyf. os bydd y cyfarwyddwyr yn
cyflwyno cyfranddaliadau i chi.

Diogelu data
Drwy gwblhau’r cais am aelodaeth, rydych
yn cydsynio i Llety Arall Cyf. ddal data
personol amdanoch yn unol â Deddf
Diogelu Data 1998. Ni fyddwn yn gwerthu,
rhannu na chyfnewid rhestrau post.

11. Sut i fuddsoddi
Ar-lein

Trwy archeb banc / llafur

Drwy lenwi’r ffurflen ar www.lletyarall.org

Os oes gennych ddiddordeb buddsoddi drwy archeb
banc neu drwy gyfrannu llafur cysylltwch gyda Llety
Arall Cyf.

Trwy’r Banc yn
uniongyrchol
Cewch dalu drwy BACS i gyfrif banc Llety Arall Cyf.
Os byddwch yn gwneud hynny, rhowch wybod i ni
drwy anfon e-bost i post@lletyarall.org neu drwy ffonio
Selwyn Jones 01286 662900

Trwy anfon siec
Cewch hefyd ymgeisio drwy lenwi ffurflen gais bost
(cewch lwytho’r ffurflen i lawr o’n gwefan) a’i dychwelyd
gyda siec am eich buddsoddiad i:
Llety Arall Cyf
10 Stryd y Plas,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 1RR

Beth fydd yn digwydd pan
fyddaf yn buddsoddi arlein?
Cymerir eich enw, eich cyfeiriad a’ch manylion banc ar
wefan lletyarall.org ond ni fydd unrhyw arian yn cael ei
drosglwyddo nes cau’r cynnig. Ar ôl cau’r cynnig, bydd y
Bwrdd yn penderfynu ar y dyddiad penodol i ddechrau
trosglwyddo, a bydd pob buddsoddwr yn cael rhybudd
ymlaen llaw ynghylch pryd y bydd hynny’n digwydd yn
union. Bydd sieciau neu arian a dalir yn uniongyrchol i’r
banc gan rai sydd ddim yn buddsoddi drwy ddull ar-lein
yn cael eu talu i mewn pan y’u derbynir.

