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Mae sicrhau gwell dealltwriaeth o’r gwahanol strwythurau cyfreithiol sydd ar gael i 
chi yn bwysig er mwyn helpu i sicrhau bod y clwb wedi’i strwythuro yn y ffordd orau, 
nid yn unig ar gyfer y presennol ond i gefnogi’ch uchelgeisiau yn y dyfodol hefyd. Gall 
edrych ar wahanol strwythurau cyfreithiol helpu i benderfynu a yw’ch clwb yn endid 
cyfreithiol ar wahân ai peidio, sut mae’r aelodau’n teimlo am atebolrwydd a sut mae 
eraill yn gweld eich clwb.
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Sefydliad Anghorfforedig

Crynodeb Cymdeithas sydd wedi’i ffurfio gan ddau berson neu fwy (a elwir yn 
aelodau) sy’n cynnal gweithgareddau at ddiben cyffredin nad yw er 
elw. Nid yw cymdeithas yn endid cyfreithiol ar wahân i’w haelodau. 
O’r herwydd, ni all ymrwymo i gontractau, cyflogi staff, na dal eiddo 
yn ei henw ei hun. Byddai’n rhaid i aelodau ymrwymo i unrhyw 
gontractau yn eu henw eu hunain.

Fel rheol yn cael ei lywodraethu gan gyfres o reolau (a elwir hefyd 
yn “gyfansoddiad” neu “is-ddeddfau”).

Corfforedig Nac ydi.

Atebolrwydd cyfyngedig Nac oes. Mae’r aelodau a’r swyddogion yn agored yn bersonol i 
ddyledion a rhwymedigaethau’r gymdeithas a heb unrhyw gyfyngiad 
ar eu hatebolrwydd sy’n golygu y gallai asedau personol yr aelodau 
fod mewn perygl.

Rheoleiddiwr Dim.

Yn gallu cofrestru fel elusen Ydi - mae cymdeithas anghorfforedig yn gymwys i wneud cais i 
ddod yn elusen ond byddai angen iddi fodloni rhai gofynion fel bod 
yn elusennol yn unig ac er budd y cyhoedd. Pe bai’n llwyddiannus, 
byddai’n ddarostyngedig i reoliadau a rheolau’r Comisiwn 
Elusennau.

Yn gallu cofrestru fel clwb 
chwaraeon amatur 
cymunedol?

Ydi, gyda chyfansoddiad ysgrifenedig ac ar yr amod ei fod yn cwrdd 
â’r meini prawf perthnasol.

Sefydlu/costau Mae sefydlu fel arfer yn cynnwys y sylfaenwyr yn cytuno ar y 
ddogfen lywodraethu a ddylai gynnwys nifer o feysydd o leiaf. Dim 
costau sefydlu na chostau cofrestru blynyddol.

Matrics Strwythur Cyfreithiol | Sefydliad Anghorfforedig
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Cwmni Cyfyngedig trwy Warant

Crynodeb Endid cyfreithiol ar wahân sydd ar wahân i’w aelodau. Yn gallu 
ymrwymo i gontractau, cyflogi staff, neu ddal eiddo yn ei enw ei 
hun. Yn eiddo i’w aelodau ac yn cael ei reoli gan ei gyfarwyddwyr. 
Defnyddir yn fwyaf cyffredin gan sefydliadau nid-er-elw fel clybiau, 
cymdeithasau a mudiadau a hoffai i’w haelodau elwa o atebolrwydd 
cyfyngedig ac i unrhyw elw gael ei roi yn ôl yn awtomatig i’r 
sefydliad.

Llywodraethir gan Erthyglau Cwmni. Yn cael ei reoleiddio gan y 
Cofrestrydd Cwmnïau yn Nhŷ’r Cwmnïau.

Corfforedig Ydi. 

Atebolrwydd cyfyngedig Oes. Mae atebolrwydd yr aelodau wedi’i gyfyngu i’r swm a nodir yn 
y cyfansoddiad (fel arfer swm cychwynnol o £1.00).

Rheoleiddiwr Tŷ’r Cwmnïau.

Yn gallu cofrestru fel elusen Ydi - mae cwmni cyfyngedig trwy warant yn gymwys i wneud cais i 
ddod yn elusen ond byddai angen iddo fodloni rhai gofynion fel bod 
yn elusennol yn unig ac er budd y cyhoedd. Pe bai’n llwyddiannus, 
byddai’n ddarostyngedig i reoliadau a rheolau’r Comisiwn 
Elusennau yn ychwanegol at Dŷ’r Cwmnïau.

Yn gallu cofrestru fel clwb 
chwaraeon amatur 
cymunedol?

Ydi, ar yr amod ei fod yn cwrdd â’r meini prawf perthnasol.

Sefydlu/costau Mae sefydlu yn cynnwys y sylfaenwyr yn cytuno ar yr Erthyglau 
Cwmni, yn penodi o leiaf un cyfarwyddwr, yn cofrestru’r cwmni gyda 
Thŷ’r Cwmnïau. Ffi gofrestru gymharol rad a ffi ffeilio flynyddol.

Matrics Strwythur Cyfreithiol | Cwmni Cyfyngedig trwy Warant
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Cwmni Budd Cymunedol (CIC)

Crynodeb Endid cyfreithiol ar wahân sydd ar wahân i’w aelodau. Yn gallu 
ymrwymo i gontractau, cyflogi staff, neu ddal eiddo yn ei enw ei 
hun. Yn eiddo i’w aelodau ac yn cael ei reoli gan ei gyfarwyddwyr. 
Mae’r endid hwn yn fath o gwmni cyfyngedig a ffurfir yn benodol 
at ddibenion cynnal busnes er budd y gymuned gyda nodwedd 
sylfaenol a pharhaol o gloi asedau i sicrhau bod asedau (gan 
gynnwys elw a gynhyrchir) yn cael eu defnyddio er budd y gymuned.

Llywodraethir gan Erthyglau Cwmni ac mae’n rhaid iddynt 
gydymffurfio â Rheoliadau CIC.

Corfforedig Ydi.

Atebolrwydd cyfyngedig Oes. Mae atebolrwydd yr aelodau wedi’i gyfyngu i’r swm a nodir yn 
y cyfansoddiad ar gyfer cwmni cyfyngedig trwy warant neu unrhyw 
swm di-dâl fesul cyfran a ddelir fel y nodir yn y cyfansoddiad ar 
gyfer cwmni cyfyngedig trwy gyfranddaliadau (yn y ddau achos, fel 
arfer swm cychwynnol o £1.00).

Rheoleiddiwr Tŷ’r Cwmnïau a Rheoleiddiwr CIC.

Yn gallu cofrestru fel elusen Nac ydi.

Yn gallu cofrestru fel clwb 
chwaraeon amatur  
cymunedol?

Nac ydi.

Sefydlu/costau Mae sefydlu yn cynnwys y sylfaenwyr yn cytuno ar yr Erthyglau 
Cwmni ac mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â Rheoliadau CIC, 
llunio datganiad budd cymunedol, penodi o leiaf un cyfarwyddwr, 
cofrestru’r cwmni gyda Thŷ’r Cwmnïau. Ffi gofrestru gymharol rad a 
ffi ffeilio flynyddol. Ychydig yn ddrytach na chwmni cyfyngedig trwy 
warant.

Matrics Strwythur Cyfreithiol | Cwmni Budd Cymunedol
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Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO)

Crynodeb Endid elusennol cyfreithiol ar wahân sydd ar wahân i’w aelodau. Yn 
gallu ymrwymo i gontractau, cyflogi staff, neu ddal eiddo yn ei enw 
ei hun. Mae’r endid yn gorff corfforaethol ond nid yw’n gwmni ac 
mae gan yr aelodau atebolrwydd cyfyngedig neu ddim atebolrwydd. 
Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am reoli materion CIO.

Llywodraethir gan gyfansoddiad sy’n gorfod cydymffurfio â rheolau 
a chanllawiau’r Comisiwn Elusennau.

Corfforedig Ydi.

Atebolrwydd cyfyngedig Oes. Mae atebolrwydd yr aelodau wedi’i gyfyngu i’r swm a nodir yn 
y cyfansoddiad.

Rheoleiddiwr Comisiwn Elusennau yn unig.

Yn gallu cofrestru fel elusen Ydi - mae sefydliad corfforedig elusennol yn elusen o’r dechrau un 
ac ni ellir ei sefydlu fel arall.

Yn gallu cofrestru fel clwb 
chwaraeon amatur  
cymunedol?

Nac ydi.

Sefydlu/costau Mae ei sefydlu yn cynnwys y sylfaenwyr yn cytuno ar y ddogfen 
lywodraethu, yn penodi ymddiriedolwyr ac yn dilyn proses ymgeisio 
ar-lein y Comisiwn Elusennau. Dim ffi gofrestru.

Matrics Strwythur Cyfreithiol | Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO)
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Cwmni Cyfyngedig trwy Gyfranddaliadau

Crynodeb Endid cyfreithiol ar wahân sydd ar wahân i’w gyfranddalwyr. Yn 
gallu ymrwymo i gontractau, cyflogi staff, neu ddal eiddo yn ei 
enw ei hun. Yn eiddo i’w gyfranddalwyr ac yn cael ei reoli gan 
ei gyfarwyddwyr. Defnyddir amlaf ar gyfer gwneud elw felly gall 
cyfranddalwyr gynhyrchu enillion drostynt eu hunain. Dim gwarant o 
ailfuddsoddi elw yn y sefydliad.

Llywodraethir gan Erthyglau Cwmni.

Corfforedig Ydi.

Atebolrwydd cyfyngedig Oes. Mae atebolrwydd yr aelodau wedi’i gyfyngu i unrhyw swm di-
dâl fesul cyfran a ddelir fel y nodir yn y cyfansoddiad (fel arfer swm 
cychwynnol o £1.00).

Rheoleiddiwr Tŷ’r Cwmnïau.

Yn gallu cofrestru fel elusen Ddim fel arfer. Yn ddamcaniaethol, mae cwmni preifat cyfyngedig 
trwy gyfranddaliadau yn gymwys i wneud cais i ddod yn elusen 
ond mae hyn yn brin a byddai angen newidiadau mawr i’r Erthyglau 
Cwmni fel rheol. Byddai angen iddo fodloni rhai gofynion fel bod 
yn elusennol yn unig ac er budd y cyhoedd. Pe bai’n llwyddiannus, 
byddai’n ddarostyngedig i reoliadau a rheolau’r Comisiwn 
Elusennau yn ychwanegol at Dŷ’r Cwmnïau.

Yn gallu cofrestru fel clwb 
chwaraeon amatur  
cymunedol?

Nac ydi.

Sefydlu/costau Mae sefydlu yn cynnwys y sylfaenwyr yn cytuno ar yr Erthyglau 
Cwmni, yn penodi o leiaf un cyfarwyddwr, yn cofrestru’r cwmni gyda 
Thŷ’r Cwmnïau. Ffi gofrestru gymharol rad a ffi ffeilio flynyddol.

Matrics Strwythur Cyfreithiol | Cwmni Cyfyngedig trwy Gyfranddaliadau



8

Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus

Crynodeb Endid cyfreithiol ar wahân sydd ar wahân i’w aelodau. Yn gallu 
ymrwymo i gontractau, cyflogi staff neu ddal eiddo yn ei enw ei hun. 
Mae’r endid yn gorff corfforaethol gydag aelodau ag atebolrwydd 
cyfyngedig. Yr aelodau sy’n dal cyfranddaliadau yn y gymdeithas 
sy’n berchen arni. Rheolir yr endid gan ei swyddogion. Yn cael ei 
ddefnyddio gan sefydliadau naill ai fel cwmni cydweithredol (yn 
gweithredu er budd ei aelodau ar y cyd) neu fel cymdeithas budd 
cymunedol (yn gweithredu er budd y gymuned).

Llywodraethir gan gyfres o reolau.

Corfforedig Ydi.

Atebolrwydd cyfyngedig Oes. Mae atebolrwydd yr aelodau wedi’i gyfyngu i unrhyw swm di-
dâl fesul cyfran a ddelir.

Rheoleiddiwr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Yn gallu cofrestru fel elusen

Yn gallu cofrestru fel clwb 
chwaraeon amatur  
cymunedol?

Sefydlu/costau Mae sefydlu yn cynnwys y sylfaenwyr yn cytuno ar gyfres o reolau 
y mae’n rhaid iddynt gynnwys rhai darpariaethau er mwyn gallu 
cofrestru a chais i’r FCA. Rhaid i gymdeithas gofrestredig fod 
ag o leiaf dri aelod neu ddau aelod sydd ill dau’n gymdeithasau 
cofrestredig. Gall fod yn ddrud i’w sefydlu.

Matrics Strwythur Cyfreithiol | Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus

Cymdeithas budd cymunedol Cymdeithas gydweithredol

Ydi, ond prin. Byddai angen 
bodloni rhai gofynion fel bod yn 
elusennol yn unig ac er budd y 
cyhoedd. Pe bai’n llwyddiannus, 
byddai’n ddarostyngedig i 
reolau a rheoliadau’ Comisiwn 
Elusennau yn ychwanegol at yr 
FCA.

Ydi, ar yr amod ei fod yn cwrdd 
â’r meini prawf perthnasol.

Nac ydi.

Nac ydi.



Sefydliad Anghorfforedig Cwmni Cyfyngedig trwy Warant Cwmni Budd Cymunedol (CIC) Sefydliad Corfforedig 
Elusennol (CIO)

Cwmni Cyfyngedig trwy 
Gyfranddaliadau

Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus

Cymdeithas budd 
cymunedol

Cymdeithas 
gydweithredol

Crynodeb Cymdeithas sydd wedi’i ffurfio 
gan ddau berson neu fwy (a 
elwir yn aelodau) sy’n cynnal 

gweithgareddau at ddiben 
cyffredin nad yw er elw. Nid yw 

cymdeithas yn endid cyfreithiol ar 
wahân i’w haelodau. O’r herwydd, 

ni all ymrwymo i gontractau, 
cyflogi staff, na dal eiddo yn 

ei henw ei hun. Byddai’n rhaid 
i aelodau ymrwymo i unrhyw 

gontractau yn eu henw eu hunain.
Fel rheol yn cael ei lywodraethu 

gan gyfres o reolau (a elwir 
hefyd yn “gyfansoddiad” neu “is-

ddeddfau”).

Endid cyfreithiol ar wahân sydd 
ar wahân i’w aelodau. Yn gallu 
ymrwymo i gontractau, cyflogi 

staff, neu ddal eiddo yn ei enw ei 
hun. Yn eiddo i’w aelodau ac yn 

cael ei reoli gan ei gyfarwyddwyr. 
Defnyddir yn fwyaf cyffredin gan 
sefydliadau nid-er-elw fel clybiau, 

cymdeithasau a mudiadau a hoffai 
i’w haelodau elwa o atebolrwydd 

cyfyngedig ac i unrhyw elw gael ei 
roi yn ôl yn awtomatig i’r sefydliad.

Llywodraethir gan Erthyglau 
Cwmni. Yn cael ei reoleiddio gan 
y Cofrestrydd Cwmnïau yn Nhŷ’r 

Cwmnïau.

Endid cyfreithiol ar wahân sydd ar 
wahân i’w aelodau. Yn gallu ymrwymo i 
gontractau, cyflogi staff, neu ddal eiddo 
yn ei enw ei hun. Yn eiddo i’w aelodau ac 

yn cael ei reoli gan ei gyfarwyddwyr. Mae’r 
endid hwn yn fath o gwmni cyfyngedig 
a ffurfir yn benodol at ddibenion cynnal 

busnes er budd y gymuned gyda nodwedd 
sylfaenol a pharhaol o gloi asedau i 

sicrhau bod asedau (gan gynnwys elw a 
gynhyrchir) yn cael eu defnyddio er budd 

y gymuned.
Llywodraethir gan Erthyglau Cwmni 
ac mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â 

Rheoliadau CIC.

Endid elusennol cyfreithiol 
ar wahân sydd ar wahân 

i’w aelodau. Yn gallu 
ymrwymo i gontractau, 
cyflogi staff, neu ddal 

eiddo yn ei enw ei hun. 
Mae’r endid yn gorff 
corfforaethol ond nid 

yw’n gwmni ac mae gan 
yr aelodau atebolrwydd 

cyfyngedig neu ddim 
atebolrwydd. Mae’r 

ymddiriedolwyr yn gyfrifol 
am reoli materion CIO.

Llywodraethir gan 
gyfansoddiad sy’n gorfod 
cydymffurfio â rheolau a 
chanllawiau’r Comisiwn 

Elusennau.

Endid cyfreithiol ar wahân sydd ar 
wahân i’w gyfranddalwyr. Yn gallu 

ymrwymo i gontractau, cyflogi staff, 
neu ddal eiddo yn ei enw ei hun. Yn 

eiddo i’w gyfranddalwyr ac yn cael ei 
reoli gan ei gyfarwyddwyr. Defnyddir 
amlaf ar gyfer gwneud elw felly gall 

cyfranddalwyr gynhyrchu enillion 
drostynt eu hunain. Dim gwarant o 

ailfuddsoddi elw yn y sefydliad.
Llywodraethir gan Erthyglau Cwmni.

Endid cyfreithiol ar wahân sydd ar 
wahân i’w aelodau. Yn gallu ymrwymo 

i gontractau, cyflogi staff neu ddal 
eiddo yn ei enw ei hun. Mae’r endid yn 
gorff corfforaethol gydag aelodau ag 

atebolrwydd cyfyngedig. Yr aelodau sy’n 
dal cyfranddaliadau yn y gymdeithas 

sy’n berchen arni. Rheolir yr endid gan 
ei swyddogion. Yn cael ei ddefnyddio 

gan sefydliadau naill ai fel cwmni 
cydweithredol (yn gweithredu er budd 

ei aelodau ar y cyd) neu fel cymdeithas 
budd cymunedol (yn gweithredu er budd y 

gymuned).
Llywodraethir gan gyfres o reolau.

Corfforedig Nac ydi. Ydi. Ydi. Ydi. Ydi. Ydi.

Atebolrwydd 
cyfyngedig

Nac oes. Mae’r aelodau a’r 
swyddogion yn agored yn bersonol 

i ddyledion a rhwymedigaethau’r 
gymdeithas a heb unrhyw 

gyfyngiad ar eu hatebolrwydd sy’n 
golygu y gallai asedau personol yr 

aelodau fod mewn perygl.

Oes. Mae atebolrwydd yr aelodau 
wedi’i gyfyngu i’r swm a nodir yn 

y cyfansoddiad (fel arfer swm 
cychwynnol o £1.00).

Oes. Mae atebolrwydd yr aelodau wedi’i 
gyfyngu i’r swm a nodir yn y cyfansoddiad 

ar gyfer cwmni cyfyngedig trwy warant 
neu unrhyw swm di-dâl fesul cyfran 

a ddelir fel y nodir yn y cyfansoddiad 
ar gyfer cwmni cyfyngedig trwy 

gyfranddaliadau (yn y ddau achos, fel 
arfer swm cychwynnol o £1.00).

Oes. Mae atebolrwydd yr 
aelodau wedi’i gyfyngu 

i’r swm a nodir yn y 
cyfansoddiad.

Oes. Mae atebolrwydd yr aelodau 
wedi’i gyfyngu i unrhyw swm di-

dâl fesul cyfran a ddelir fel y nodir 
yn y cyfansoddiad (fel arfer swm 

cychwynnol o £1.00).

Oes. Mae 
atebolrwydd yr 
aelodau wedi’i 

gyfyngu i unrhyw 
swm di-dâl fesul 
cyfran a ddelir.

Oes. Mae 
atebolrwydd yr 
aelodau wedi’i 

gyfyngu i unrhyw 
swm di-dâl fesul 
cyfran a ddelir.

Rheoleiddiwr Dim. Tŷ’r Cwmnïau. Tŷ’r Cwmnïau a Rheoleiddiwr CIC. Comisiwn Elusennau yn 
unig.

Tŷ’r Cwmnïau. Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Yn gallu cofrestru 
fel elusen

Ydi - mae cymdeithas 
anghorfforedig yn gymwys i 

wneud cais i ddod yn elusen ond 
byddai angen iddi fodloni rhai 
gofynion fel bod yn elusennol 
yn unig ac er budd y cyhoedd. 

Pe bai’n llwyddiannus, byddai’n 
ddarostyngedig i reoliadau a 

rheolau’r Comisiwn Elusennau.

Ydi - mae cwmni cyfyngedig trwy 
warant yn gymwys i wneud cais i 
ddod yn elusen ond byddai angen 
iddo fodloni rhai gofynion fel bod 
yn elusennol yn unig ac er budd y 
cyhoedd. Pe bai’n llwyddiannus, 

byddai’n ddarostyngedig i 
reoliadau a rheolau’r Comisiwn 

Elusennau yn ychwanegol at Dŷ’r 
Cwmnïau.

Nac ydi. Ydi - mae sefydliad 
corfforedig elusennol yn 

elusen o’r dechrau un ac ni 
ellir ei sefydlu fel arall.

Ddim fel arfer. Yn ddamcaniaethol, 
mae cwmni preifat cyfyngedig trwy 

gyfranddaliadau yn gymwys i wneud 
cais i ddod yn elusen ond mae hyn yn 
brin a byddai angen newidiadau mawr 
i’r Erthyglau Cwmni fel rheol. Byddai 
angen iddo fodloni rhai gofynion fel 
bod yn elusennol yn unig ac er budd 

y cyhoedd. Pe bai’n llwyddiannus, 
byddai’n ddarostyngedig i reoliadau 
a rheolau’r Comisiwn Elusennau yn 

ychwanegol at Dŷ’r Cwmnïau.

Ydi, ond prin. Byddai angen 
bodloni rhai gofynion fel 
bod yn elusennol yn unig 
ac er budd y cyhoedd. Pe 

bai’n llwyddiannus, byddai’n 
ddarostyngedig i reolau 
a rheoliadau’ Comisiwn 

Elusennau yn ychwanegol at 
yr FCA.

Nac ydi.

Yn gallu cofrestru 
fel clwb chwaraeon 
amatur cymunedol?

Ydi, gyda chyfansoddiad 
ysgrifenedig ac ar yr amod ei 
fod yn cwrdd â’r meini prawf 

perthnasol.

Ydi, ar yr amod ei fod yn cwrdd â’r 
meini prawf perthnasol.

Nac ydi. Nac ydi. Nac ydi. Ydi, ar yr amod ei fod yn 
cwrdd â’r meini prawf 

perthnasol.

Nac ydi.

Sefydlu/costau Mae sefydlu fel arfer yn cynnwys y 
sylfaenwyr yn cytuno ar y ddogfen 

lywodraethu a ddylai gynnwys 
nifer o feysydd o leiaf. Dim costau 

sefydlu na chostau cofrestru 
blynyddol.

Mae sefydlu yn cynnwys y 
sylfaenwyr yn cytuno ar yr 

Erthyglau Cwmni, yn penodi o leiaf 
un cyfarwyddwr, yn cofrestru’r 

cwmni gyda Thŷ’r Cwmnïau. Ffi 
gofrestru gymharol rad a ffi ffeilio 

flynyddol.

Mae sefydlu yn cynnwys y sylfaenwyr yn 
cytuno ar yr Erthyglau Cwmni ac mae’n 
rhaid iddynt gydymffurfio â Rheoliadau 
CIC, llunio datganiad budd cymunedol, 

penodi o leiaf un cyfarwyddwr, cofrestru’r 
cwmni gyda Thŷ’r Cwmnïau. Ffi gofrestru 

gymharol rad a ffi ffeilio flynyddol. 
Ychydig yn ddrytach na chwmni 

cyfyngedig trwy warant.

Mae ei sefydlu yn 
cynnwys y sylfaenwyr 
yn cytuno ar y ddogfen 
lywodraethu, yn penodi 

ymddiriedolwyr ac yn dilyn 
proses ymgeisio ar-lein y 

Comisiwn Elusennau. Dim 
ffi gofrestru.

Mae sefydlu yn cynnwys y sylfaenwyr 
yn cytuno ar yr Erthyglau Cwmni, yn 

penodi o leiaf un cyfarwyddwr, yn 
cofrestru’r cwmni gyda Thŷ’r Cwmnïau. 

Ffi gofrestru gymharol rad a ffi ffeilio 
flynyddol.

Mae sefydlu yn cynnwys y sylfaenwyr yn 
cytuno ar gyfres o reolau y mae’n rhaid 
iddynt gynnwys rhai darpariaethau er 
mwyn gallu cofrestru a chais i’r FCA. 

Rhaid i gymdeithas gofrestredig fod ag 
o leiaf dri aelod neu ddau aelod sydd ill 

dau’n gymdeithasau cofrestredig. Gall fod 
yn ddrud i’w sefydlu.

Ymwadiad: - nid 
yw’r ddogfen hon yn 
gyfystyr â chyngor gan 
Ymddiriedolaeth CBDC. 
Dylai unrhyw glwb sydd 
eisiau cyngor ar ei strwythur 
cyfreithiol geisio cyngor 
cyfreithiol annibynnol.
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