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Siop Gymunedol Cilcain Community Shop 
 

Cais Aelodaeth 
 
 
Hoffwn wneud cais I fod yn Aelod o Siop Gymunedol Gyfyngedig Cilcain trwy 
bwrcasu Cyfran Aelodaeth. 
 
Mae Cyfrannau Aelodaeth ar gael am £10 yr un. Bydd gan pob aelod hawl I un bleidais 
mewn unrhyw gyfarfod o’r Gymdeithas, ar yr un sail ac unrhyw aelod arall bu yn 
berchenog ar gyfrannau budd soddiad neu beidio, Dim ond Cyfrannau Aelodau Sydd 
ar gael o 30 Mehefin 2018 ac ymlaen. 
 
 
Enw  _________________________________________________ 

 

Cyfeiriad _________________________________________________ 

 

  _________________________________________________ 

  

Côd Post  ______________________ 

 
 
E-Bost  _________________________________________________  
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Rwyf yn datgan fy mod yn 16 oed neu trosodd.   
Rwyf yn canatiau I dderbyn gwybodaeth trwy y cyfeiriad E-Bost ar y ffurflen 
hon, â dolen I ddogfenau ffurflen y gymdeithas (os nad oes E-Bost defnyddir 
y gwasanaeth post). 

 

 
Rwyf yn datgan fy mod wedi darllen y wybodaeth sydd yn cael eu cynnwys yn 
rheolau’r Gymdeithas (sydd ar gâel ar eu wefan) 
www.SiopGymunedolCilcain.co.uk neu www.CilcainCommunityShop.co.uk 

 

 

Rwyf yn cytuno i gael fy ngwybodaeth cyswllt wedi eu cynnwys yn Rhestr o’r 
Aelodau. 

  
 
Arian/Siec yn gaeedig gwerth £10.00 
 
 
 

Llofnod ____________________________________________________________
  
 
 
Dyddiad ___________________ 
 

Derbynir taliad trwy arian neu siec. 
 
Gwnewch sieciau yn daladwy I Siop Gymuned Cilcain, rhowch mewn amlen seiliedig 

gyda’r ffuflen hon a’i rhoi yn y blwch post ger mynediad i’r Neuadd Bentref, neu trwy’r  post 
wedi ei gyfeirio I Siop Gymuned Cilcain, Neuadd y Pentref, y Sqwar, Cilcain. CH7 5NN.  
 
PEIDIWCH A GYRRU ARIAN PAROD TRWY’R POST OS GWELWCH YN DDA. 
 
Dylid rhoi arian parod mewn amlen gaeedig wedi ei cyfeirio i Ysgrifennydd y Siop a’i roi dros 
y cownter yn y siop yn ystod oriau agor. Bydd tystysgrif yn cael ei yrru I chwi yn y man. 
 
Y pryniant cyntaf fydd yn cadarnhau aelodaeth o’r gymdeithas, hwn yw’r “Cyfran Aelodaeth”. 
Gellir tynnu yn ôl o pob cyfran yn ôi rheolau’r gymdeithas ond mae yn rhaid cadw y Cyfran 
Aelodaeth os ydych eisiau aros yn Aelod o’r Gymdeithas. 
 
Mae gan y Pwyllgor Rheoli disgresiwn i wrthod unrhyw gais am aelodaeth. 
 
Ni fydd eich data yn cael eu rannu i unrhyw bwrpas nag ydych wedi rhoi caniatad iddo, nac 
yn cael ei ddatgelu I unrhyw un arall. Os ydych eisiau newid eich caniatad ysgrifenwch at 
Ysgrifennydd y Gymdeithas, 
 
Mae Siop Gymunedol Cyfyngedig Cilcain wedi ei restru fel Cymdeithas Budd Gymunedol tan 
y “Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014”. Mae y Siop hefyd wedi ei 
rhestru gyda’r “Financial Conduct Authority, Mutuals Number 7755”. Gwelir rheolau’r 
Gymdeithas a’r eu Gwefan. 
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