
 
 

Canllawiau 

Cronfa cymunedol Fferm Wynt Wern Ddu 

 

Cyflwyniad 

 
Bydd Cyngor cymuned Betws Gwerfyl Goch yn gweinyddu taliad blynyddol 

gwirfoddol a geir gan gwmni Triodos Renewables (Wern Ddu) Ltd, sef perchnogion 

fferm Wynt Wern Ddu . Telir yr arian i mewn i gronfa o dan oruchwyliaeth Cyngor 

Cymuned Betws Gwerfyl Goch er budd trigolion of fewn ffiniau Cyngor Cymuned 

Betws Gwerfyl Goch.  Bydd y cyllid yma ar gael drwy gydol y cyfnod bydd y ffermydd 

gwynt yn gweithredu a bydd y gyfradd yn newid yn ôl â chwyddiant yn flynyddol.  

Bydd y swm sydd ar gael yn flynyddol ynghyd â dyddiad ymgeisio yn cael eu 

hysbysebu yn lleol. 

 

Gall trigolion lleol hefyd brynu cyfranddaliadau yn Triodos Renewables gan elwa yn y 

cynnydd mewn gwerth cyfranddaliadau a derbyn difidend blynyddol. Mae 

gwybodaeth bellach ynglyn â phrynu cyfranddaliadau ar gael o Triodos Renewables 

ar 0800 056 2761. 

 

1. Beth yw’r amcanion? 

Mae’r arian yn anelu at hyrwyddo enaid y gymuned a dod a phobl ynghyd; gwella 

ansawdd bywyd ac hyrwyddo lles pobl; a magu cymunedau bywiog a chynaladwy.  

 

2.  Pwy yw’r ymddiriedolwyr? 

Aelodau cyfredol o Gyngor Cymuned Betws Gwerfyl Goch.  

 

3. cymhwyster 

Dyfernir grantiau yn unol â’r canlynol:- 

a) Mae’n ofynnol i unigolion neu sefydliadau sy’n ymgeisio fod yn byw neu wedi’i 

lleoli yn y Plwy a weinyddir gan Gyngor Cymuned Betws Gwerfyl Goch.  

 

b) Ni ellir ariannu:- 

(i) Unrhyw reswm yn groes i ddiddordeb Triodos Renewable yn Fferm Wynt 

(Wern Ddu) Ltd  

(ii) Unrhyw brosiect fydd yn mynnu gwrthwynebiad gan ran helaeth o’r 

gymuned 

(iii) Unryw brosiect neu ddarpariaeth sydd yn ddyletswydd statudol ar Gyngor 

Betws GG neu gyngor Sir Ddinbych neu unrhyw Gorff Llywodraethol.  

(iv) Unrhyw fusnes preifat 

(v) Unrhyw eitem a brynir cyn i’r cynnig o grant/gyllid gael ei gadarnhau o’r 

gronfa  

(vi) Diben wleidyddol, grefyddol, adloniant neu letygarwch.  

 



 
 

c) Mae’n rhaid i’r rhai sy’n derbyn cyllid o’r gronfa gydnabod Wern Ddu Wind 

Farm fel tarddiad o’r gyllid. 

 

4. Gwneud Cais 

(i) Gwahoddir ceisiadau drwy gyfrwng ffurflenni cais swyddogol yn unig 

oddi wrth: unigolion, grwpiau â chyfansoddiad, grwpiau anffurfiol neu 

gyfuniad o grwpiau sefydliadau sy’n gwneud cais ar y cyd.  

(ii) Gellir ategu i’r cais ar dudalen ychwanegol. 

(iii) Mae ffurflenni cais ar gael gan y Clerc Mrs Helen Hitchmough, Cae 

Lloi, Betws GG, Corwen, LL21 9PG (07794545881) 

(iv) Rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer cronfa  2019  erbyn  31 Mawrth 

2019. 

 

5. Gwneud Taliadau 

(i) Hysbysir penderfyniadau mewn ysgrifen 

(ii) Mae dyfarniad yr ymddiriedolwyr yn derfynol ac ni fydd proses o apel ar 

gael. 

(iii) Mewn unrhyw flynedd bydd y ceisiadau yn uwch na’r gyllid sydd ar 

gael. 

(iv) Bydd manylion grantiau a ddyfernir ar gael ar y byrddau arddangos. 

(v) Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu derbynebau am unrhyw 

waith a gwblhawyd neu offer a brynir cyn y bydd taliad o’r gronfa yn 

cael ei wneud.  

 

6. Cyllid Ychwanegol 

Mae’r ymddiriedolwyr yn awyddus i’r arian gael ei ddefnyddio i ddenu cyllido 

pellach ar sail ‘match funding’, gan alluogi’r gymuned i gael mantais llawn o’r 

cyfraniadau’r Fferm Wynt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FFURFLEN GAIS AM ARIAN GRANT GAN GRONFA FFERM WYNT 

WERN DDU  

 

Nodwch :  ni dderbynnir ffurflenni anghyflawn 

 

1 enw sefydliad/eich enw________________________________ 

 

2  enw cyswllt (os yn sefydliad) ________________________________ 

 

3 cyfeiriad cyswllt 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

4 Rhif Ffôn cyswllt _______________________ 

 

5  Ebost cyswllt   _______________________    

 

6 Os yn gwneud cais fel unigolyn oes cyfrif Banc gennych?      Oes  Na  

 

7 Os yn cynrychioli sefydliad, oes gan y sefydliad: 

 

     Gyfrif Bank........ ........Oes     Na     

Os oes, bydd angen dangos copi o gyfrifon y flwyddyn diwethaf 

 Cyfansoddiad........... Oes   Na  

 

8 Ers pryd mae’r sefydliad wedi bod yn gweithredu? _____________________ 

 

9 Sawl aelod sydd gan y sefydliad?_____________________________ 

 

10 Os yn cynrychioli grwp anffurfiol, nodwch pryd ffurfiwyd y grwp a sawl aelod 

sydd gan y grwp 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

11a) Nodwch os gwelwch yn dda, fanylion llawn beth fyddwch am ei wneud gyda’r 

arian: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 (Gellir parhau ar daflen ychwanegol os oes angen) 

 

11b) Eglurwch sut rydych wedi canfod bod angen am y prosiect/weithgaredd 



 
 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

11c) Os yw’r prosiect/weithgaredd yn mynd i gael ei sefydlu dros gyfnod o 

flynyddoedd, ac efallai eich bod am geisio ei ariannu eto yn y dyfodol, rhowch 

fanylion i’r perwyl hwn:  

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

12 Nodwch sut mae’r prosiect/weithgaredd yn mynd i gwrdd âg amcanion y gronfa 

ymddiriedolaeth fel a nodir yn y canllawiau   

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 (Gellir parhau ar daflen ychwanegol os oes angen) 

 

13 Beth fydd côst llawn y prosiect?   £__________ 

 

14a) ar gyfer y cais presennol, nodwch am faint o gyllid rydych yn geisio amdano 

£__________ 

 

14b) Nodwch faint o gyllid sydd ei angen i sicrhau bod y prosiect am fynd yn ei flaen   

£________ 

 

15 A ydych  wedi gwneud cais am gyllid o gronfa arall?  Do  Naddo  

Os do, nodwch o ble, y swm ac os oedd y cais yn lwyddiant a’i peidio  

 

 

16 sut byddwch yn cyllido’r hyn sy’n weddill?   

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

 

Drwy arwyddo’r ffurflen gais, cadarnhâf/cadarnhawn ein bod wedi darllen a deall y 

canllawiau ar y ffurflen gais, a chytunwn i gwrdd â’r ymddiriedolwyr os bydd angen i 

drafod y cais ymhellach.  

 

 

Llofnod(ion):  ______________________________________ 

 

Enw/enwau llawn: ____________________________ 

 

 

Ffurflenni i’w dychwelyd yn y post i Mrs Helen Hitchmough, Cae Lloi, Betws GG, 

Corwen, LL21 9PG cyn 31/3/19.  (Ffon 07794545881). 

   

 


