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Ni fydd gan unrhyw gyfranddaliwr mwy nag un gyfranddaliad a dim ond un pleidlais fydd 
gan bob cyfranddaliad. 

• 

• 

Unigolion sy'n dymuno ymuno â'r Gymdeithas gan bod ganddynt ddiddordeb penodol 
mewn tai cymdeithasol, sy'n dymuno helpu mewn rhyw ffordd trwy ddefnyddio eu 
sgiliau personol penodol, ac y mae ganddynt y potensial i fod yn aelodau o'r Bwrdd. 
Enwebeion cyrff anghorfforedig.  Yn yr achos hwn, rhaid i'r cais am aelodaeth nodi 
enw a chyfeiriad yr unigolyn a enwebir fel y cynrychiolydd. 
Cyrff corfforaethol. 

• 

Mae aelodaeth cyfranddalwyr yn cynnwys tri math o aelod:- 

Mae cyfranddaliwr y Gymdeithas yn unigolyn neu'n gorff y cofnodir eu henw a'u cyfeiriad 
yng nghofrestr y cyfranddalwyr. 

Cyfranddalwyr 3.0 

Felly, mae'r polisi hwn yn adlewyrchu'r rhwymedigaethau hyn. 

• 
• 
• 
• 

gynnwys pobl sy'n meddu ar gydbwysedd o sgiliau perthnasol 
bod yn amrywiol, gan adlewyrchu'r cymunedau a wasanaethir gan y Gymdeithas 
ceisio sicrhau cydbwysedd o ran rhyw, oedran, grwpiau lleiafrifol megis BME a phobl 
sydd ag anabledd 
bod yn rhydd rhag dylanwad amhriodol gan unrhyw gorff arall 
cael hyfforddiant digonol 
bod yn wybodus am y cymunedau y mae'n eu gwasanaethau, gan ymrwymo iddynt 
cael ei adolygu'n rheolaidd er mwyn sicrhau bod hyn yn parhau i fod yn wir 

• 
• 
• 

Amcan y polisi yw annog pobl fel unigolion neu fel cynrychiolwyr cyrff corfforaethol neu 
anghorfforedig i wneud cais i fod yn gyfranddalwyr.  Etholir y Bwrdd o'r gronfa hon o 
gyfranddalwyr, felly mae'n bwysig bod y gronfa yn galluogi i rwymedigaethau'r Gymdeithas i 
gael eu cyflawni.  Rhaid i'r Bwrdd:- 

Amcanion 2.0 

Rhaid i'r holl gyfranddalwyr gytuno ymrwymo i'r rhwymedigaethau arnynt fel y nodir yn 
rheolau'r Gymdeithas.  Wrth weithredu fel cyfranddalwyr, rhaid iddynt weithredu er budd y 
Gymdeithas bob amser, ac er budd y gymuned, fel gwarcheidwaid amcanion y Gymdeithas. 

1.0 Cyflwyniad 
Mae gofyn i'r Bwrdd gael polisi ac amcanion er mwyn derbyn cyfranddalwyr newydd.  Dim 
ond y Bwrdd fydd yn gallu derbyn unrhyw gyfranddalwyr newydd, yn unol â pholisïau o'r 
fath. 

Polisi Cyfranddalwyr 
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Hysbysir pob ymgeisydd gan yr ysgrifennydd o ganlyniad eu cais cyn pen 10 diwrnod 
gwaith o'r adeg pan gaiff ei ystyried.  Mewn achosion pan wrthodir y cais, nodir y 
rhesymau dros ei wrthod ac ni chaniateir i'r ymgeisydd ailymgeisio am gyfnod o 

5.5 

Mae gan y Bwrdd rym disgresiwn llwyr wrth benderfynu a ddylid derbyn neu wrthod 
cais. 

5.4 

Yn ogystal, bydd y Bwrdd yn ystyried gwrthdaro posibl rhwng buddiannau wrth  
ystyried ceisiadau e.e. aelodaeth neu'r ffaith eu bod yn swyddog cymdeithas tai arall. 

Wrth ystyried y cais, bydd y Bwrdd yn ystyried y sgiliau, y rhinweddau a'r profiad y 
bydd yr ymgeisydd yn eu dwyn i'r Gymdeithas. 

5.3 

Ystyrir pob cais yn ystod cyfarfod Bwrdd cynnar.  Efallai y bydd angen i'r ymgeisydd 
am aelodaeth gael eu cyfweld gan y Cadeirydd (neu aelod dynodedig arall) a'r Prif 
Weithredwr.  Penderfynir ar hyn yn ystod y cyfarfod Bwrdd pan ystyrir y cais. 

5.2 

Ceisiadau 
Rhaid cyflwyno ceisiadau i fod yn gyfranddaliwr yn ysgrifenedig i'r Prif Weithredwr, 
gan nodi'r rhesymau dros wneud y cais a'r cymwysterau er mwyn bod yn aelod, a 
chan gynnwys y swm o bunt (a ddychwelir iddynt os na chymeradwyir y cais). 

5.0 
5.1 

Yn ogystal, bydd y Bwrdd yn ystyried y gwrthdaro posibl rhwng buddiannau wrth 
ystyried ceisiadau (e.e.  aelodaeth neu'r ffaith eu bod yn swyddog cymdeithas tai 
arall). 

4.2 

• 

• 

• 
• 
• 

plentyn dan oed – yn unol â phenderfyniad y Bwrdd o bryd i'w gilydd; 
unigolyn sydd wedi cael eu gwahardd fel cyfranddaliwr, oni bai yr awdurdodwyd 
hynny gan benderfyniad a wnaethpwyd mewn cyfarfod cyffredinol; 
un o gyflogeion y gymdeithas neu unrhyw aelod grŵp arall; 
unigolyn y mae'r bwrdd wedi eu gwahardd yn unol â rheol D5; 
unigolyn y mae ymarferwr meddygol cofrestredig sy'n trin yr unigolyn hwnnw 
wedi mynegi barn ysgrifenedig bod yr unigolyn yn analluog mewn ffordd 
gorfforol neu feddyliol o gyflawni rôl aelod o'r bwrdd ac y gallent fod yn y cyflwr 
hwnnw am dros dri mis; 
unigolyn y mae llys barn yn gwneud gorchymyn sy'n atal yr unigolyn hwnnw rhag 
arfer yn bersonol unrhyw bwerau neu hawliau y bydd ganddynt fel arall 
oherwydd eu hiechyd meddwl;  neu 
unigolyn sy'n cael eu gwahardd rhag gweithredu fel Cyfarwyddwr cwmni am 
unrhyw reswm, neu y maent wedi cael eu heuogfarnu o gyflawni trosedd 
dditiadwy. 

• 
• 

Gwaharddiadau i gyfranddalwyr 
Ni chaiff y canlynol fod yn gyfranddalwyr: 

4.0 
4.1 
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• 
• 

• 
• 

• 

os byddant yn marw; 
os byddant yn cael eu gwahardd gan benderfyniad a wneir mewn cyfarfod 
cyffredinol arbennig; 
os byddant yn penderfynu tynnu'n ôl o'r gymdeithas trwy roi un mis o rybudd 
i'r ysgrifennydd; 
os na fyddant yn cymryd rhan mewn tri chyfarfod cyffredinol blynyddol o'r 
Gymdeithas o'r bron, neu'n cyflwyno ymddiheuriadau ysgrifenedig ymlaen 
llaw; 
yn achos corff corfforaethol, os na fydd yn gorff corfforaethol mwyach; 
yn achos enwebai corff anghorfforedig, os byddant yn trosglwyddo eu cyfran i 
enwebai arall y corff hwnnw; 
os na fyddant yn gyfranddaliwr mwyach dan adran 4.1 uchod; 
Bydd y Gymdeithas yn rhoi rhybudd i'r cyfranddaliwr, gan ofyn iddynt ddynodi 
(cyn pen cyfnod penodedig o 3 mis) os ydynt yn dymuno parhau i fod yn 
gyfranddaliwr, ac ni fyddant yn ateb o fewn y cyfnod hwnnw; 

• 
• 
• 

Gorffen y cyfnod fel cyfranddaliwr 
Bydd cyfranddaliwr yn gorffen bod yn gyfranddaliwr yn awtomatig:- 

7.0 
7.1 

amrywiaeth a'r angen i sicrhau cydbwysedd o ran rhyw, oedran,  grwpiau 
lleiafrifol megis BME a phobl anabl;  a'r angen i adlewyrchu'r cymunedau y 
mae'r Gymdeithas yn gweithredu ynddynt. 

• 

Yn ogystal, bydd y Bwrdd yn ystyried: 6.3 

Dylai unrhyw ymgeisydd fod yn gallu cyflawni'r holl amcanion uchod er mwyn bod yn 
gymwys i'w derbyn fel cyfranddaliwr. 

6.2 

• 

• 

Y sgiliau, y rhinweddau a'r profiad y bydd yr ymgeisydd yn eu dwyn i'r 
Gymdeithas (gan adlewyrchu'r angen i'r Bwrdd sicrhau cydbwysedd o sgiliau 
priodol gan gynnwys (ond nid yw hon yn rhestr gyflawn), sgiliau cyfreithiol, 
busnes, ariannol, technegol, gwaith cymunedol, profiad o'r sector tai, profiad 
perthnasol o'r sector cyhoeddus, adnoddau dynol a llywodraethu); 
Yr angen i'r ymgeisydd ddangos empathi gyda thai cymdeithasol;  a'r 
Gofyniad bod gan yr ymgeisydd y potensial i fod yn aelod o'r Bwrdd. 

• 

Meini prawf i'w hystyried 
Wrth ystyried cais, bydd y Bwrdd yn ystyried y canlynol:- 

6.0 
6.1 

Os cymeradwyir y cais, nodir enw'r ymgeisydd a'r manylion angenrheidiol eraill yng 
nghofrestr yr aelodau gan yr Ysgrifennydd.  Cyhoeddir un gyfran yn y Gymdeithas a 
chopi o reolau'r Gymdeithas i'r ymgeisydd. 

5.6 

ddeuddeg mis pellach. 



• mae'r Gymdeithas wedi sicrhau gorchymyn llys neu dribiwnlys cymwys yn eu 
herbyn er mwyn adennill arian sy'n ddyledus i'r Gymdeithas, ar yr amod os caiff 
y gorchymyn ei atal neu os yw'n orchymyn sy'n gofyn am y taliad ar ffurf 
rhandaliadau, y byddant yn stopio bod yn aelod sy'n gyfranddaliwr os na 
fyddant yn bodloni amodau'r gorchymyn;  neu  
maent yn breswylydd ac yn torri amodau eu cytundeb tenantiaeth neu eu 
prydles mewn ffordd ddifrifol neu o bwys, ac nid ydynt yn cywiro hyn o fewn 
amserlen resymol, fel y cytunwyd gyda'r Gymdeithas, neu maent yn torri 
gorchymyn meddiannu ataliedig, neu maent yn destun unrhyw rai o'r mathau 
canlynol o orchymyn llys: gorchymyn ymddygiad gwrthgymdeithasol, 
gwaharddeb ymddygiad gwrthgymdeithasol, tenantiaeth isradd, neu orchymyn 
cau. 

• 

7.2 Dim ond dan rheol C15 y Gymdeithas y gellir gwahardd 
 

8.0 Goblygiadau o ran Cydraddoldeb / Amrywiaeth 
Cytunwyd ar y polisi cyfranddalwyr er mwyn sicrhau cymaint o amrywiaeth ag y bo modd 
yn y ceisiadau am gyfranddaliadau. 
9.0 Goblygiadau o ran Cyfranogiad Preswylwyr 
Mae preswylwyr yn rhan annatod o gyfranddalwyr y Gymdeithas ac maent yn cyfateb ag un 
rhan o dair o'r Bwrdd.  Mae'r polisi hwn yr un mor berthnasol iddyn nhw. 

10.0 Goblygiadau Cyfreithiol 
Mae'r polisi hwn yn cydymffurfio â rheolau'r Gymdeithas ynghylch cyfranddalwyr. 

11.0 Goblygiadau Ariannol 
Codir cyfalaf cyfrannau y Gymdeithas trwy gyhoeddi cyfranddaliadau.  Mae pob 
cyfranddaliad yn werth swm enwol, sef punt, ac nid yw'n cynnig unrhyw hawl i gael llog, 
difidend na bonws. 
Pan na fydd cyfranddaliwr yn gyfranddaliwr mwyach neu pan fyddant yn cael eu gwahardd 
o'r Gymdeithas, caiff eu cyfranddaliad ei ganslo.  Y Gymdeithas fydd yn berchen ar y swm a 
dalwyd. 

12.0 Goblygiadau Iechyd a Diogelwch 
Nid oes unrhyw oblygiadau iechyd a diogelwch. 

13.0 Goblygiadau o ran yr Iaith Gymraeg 
Mae gan y Gymdeithas Gynllun yr Iaith Gymraeg ac mae'r ceisiadau am gyfrannau yn 
ddwyieithog. 

14.0 Monitro 
Caiff ceisiadau eu monitro gan Adran y Prif Weithredwr a'r Bwrdd. 

15.0 Adolygu 
Adolygwyd a chymeradwywyd y polisi hwn gan y Bwrdd ym mis 
Mehefin 2015. 
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