
Ffurflen Gais Aelodaeth CAVO 
 

• Cwblhewch y ffurflen hon mewn inc du gan ysgrifennu’n glir os 
gwelwch yn dda.  

• A wnewch chi anfon gyda’r ffurflen hon gopi WEDI EI LLOFNODI o’ch 
cyfansoddiad  

• Cwblhewch y Cytundeb Aelodaeth ar ddiwedd y ffurflen. 
 

Dychweler y ffurflen i: CAVO, Bryndulais, 67 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, 
SA48 7AB neu gen@cavo.org.uk 

Manylion y Sefydliad: 

Ydych chi’n gwneud cais am: Aelodaeth Lawn        Aelodaeth Gyfrannog  
Aelodaeth Gyswllt  

Enw’r Mudiad  

Cyfeiriad       

      

      

Cod Post       Rhif ffôn       

Gwefan  E-bost  

Manylion cyswllt ar gyfer derbyn gohebiaeth os yw'n wahanol i'r uchod: 

Enw  

Cyfeiriad (os yn 
wahanol i’r uchod)  

      

      

      

Rhif ffôn       E-bost       

Cysywllt sydd yn gyfrifol am wirfoddolwyr: 

Enw       

Rhif ffôn       E-bost       

Disgrifiad byr o amcanion a gweithgareddau’r mudiad (dim mwy na 50 gair)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A yw eich sefydliad (ticiwch os yw'r ateb yn ie) 

Elusen gofrestredig   ☐ Elusen Eithriedig    ☐ 

mailto:gen@cavo.org.uk
mailto:gen@cavo.org.uk


 

 

 

 
 

Cytundeb Aelod 

Rydym yn cadarnhau 
1.Ein bod yn gwneud cais i ddod yn aelod o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Ceredigion.  
 
2.Ein bod fel aelodau, petai’r cwmni yn dod i ben, yn addo talu’r swm o £1 tuag at ei 
ddyledion, os gofynnir inni wneud hynny.  
 
3.Ein bod yn cytuno ag amcanion a nod y cwmni. 
 
Arwyddwyd:                          

Enw mewn llythrennau breision                     

Swydd o fewn mudiad                         Dyddiad           

 
Diogelu'ch preifatrwydd 

Mae CAVO wedi diweddaru ei rybudd preifatrwydd yn unol â'r Rheoliad Gwarchod 

Data Cyffredinol (GDPR). Gallwch weld y rhybudd preifatrwydd newydd ar ein gwefan i 

ddarganfod sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, pwy all gael mynediad 

iddo, y sail cyfreithiol y cedwir eich gwybodaeth, pa mor hir y cedwir a'ch hawliau 

mewn perthynas â'r wybodaeth hon. 
 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi amgáu copi wedi'i lofnodi o'ch dogfen 
lywodraethol gyda'r cais hwn 

Beth yw strwythur cyfreithiol eich sefydliad (ticiwch) 

Cwmni buddiannau cymunedol  Cwmni cyfyngedig drwy warant  

Sefydliad Corfforedig Elusennol  Cymdeithas Anghorfforedig (heb ei 
gofrestru) 

 

Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus  Yn gwmni cydweithredol  

Arall, dywedwch beth     

Os yw'n berthnasol, rhowch rif cofrestru eich sefydliad:   
 

Ble wnaethoch chi glywed am CAVO? 

 
 

Pa fanteision a chymorth yr ydych yn gobeithio derbyn os fydd aelodaeth 
CAVO yn cael ei gymeradwyo? 

 
 
 

http://www.cavo.org.uk/home-4/privacy-policy
http://www.cavo.org.uk/home-4/privacy-policy

