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Rwyf wedi darllen y cynnig siâr a’r holl delerau 

                  

Rwy’n cadarnhau fy mod yn fodlon i Dafarn yr Heliwr Cyf. 

  gadw  fy manylion cyswllt 

  

Rwy’n fodlon i Dafarn yr Heliwr Cyf anfon gwybodaeth 

bellach ataf yn achlysurol (ni chaiff y wybodaeth ei    

  rannu â neb) 

       

Tafarn yr Heliwr Cyf. 

Sportsman 

Prynu siâr 

 

Ein nod 

Rydym eisiau i‘r gymuned redeg a bod yn berchen 

ar Dafarn yr Heliwr. Gallwch chi fod yn rhan o’r 

fenter trwy fuddsoddi a phrynu siars. Bydd eich 

siars yn ein galluogi i brynu’r adeilad ac wedi 

hynny, i gychwyn ar y gwaith adnewyddu. 

Rydym yn gofyn am eich cefnogaeth i brynu siars 

• Isafswm buddsoddiad yw £50 a £10,000 yw’r 

uchafswm 

• Gellir prynu siâr fel unigolyn neu deulu / grŵp 

ar y cyd 

• Caiff pob cyfranddaliwr yr hawl i  un bleidlais 

yn y Cyfarfod Blynyddol 

• Gall cyfranddalwyr ennill llog ymhen 

blynyddoedd. Mae cais wedi’i wneud i 

gyfranddalwyr o bosibl dderbyn ad-daliad 

treth HMRC– ceir mwy o wybodaeth yn fuan 

Siars 

Mae’r fenter bellach wedi’w gofrestru fel 

Cymdeithas Er Budd y Gymuned (C.B.S) gan yr 

Awdurdod  Ymddygiad Ariannol (F.C.A)  rhif-7747 

Bydd prynu ac adnewyddu’r adeilad yn gam 

tuag at adfywio Stryd Fawr, Nefyn a chynnig: 

• llety i ymwelwyr 

• prydau ysgafn 

• lle i gynnal digwyddiadau 

• cynnig nosweithiau cymdeithasol i 

bobl leol o bob oed 

• cynnig man cysurus a chroesawgar i 

grwpiau cymunedol lleol 

• creu adeilad cyfoes a chartrefol fydd yn 

greiddiol i Nefyn, ei phobl a’r gymuned 

Mae yna nifer o dafarndai cymunedol 

llwyddiannus yn lleol - Y Fic, Llithfaen, Yr 

Iorwerth Arms, Bryngwran a’r Pengwern, 

Llan Ffestiniog   

Rydym eisiau gwneud yr un peth yn Nefyn 


