Rhif Elusen Gofrestredig: 1163812

Ffurflen Aelodaeth (gan gynnwys adnewyddu) v8
Byddwn yn hoffi cefnogi/parhau i gefnogi’r Cyfeillion i
ddarganfod, mwynhau a gwarchod Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy
Mae’r ffurflen hon i’w defnyddio gan unrhyw un sydd heb fynediad i’r rhyngrwyd. Os
oes gennych fynediad, ewch i: www.friends.cymru/join-us a gellwch dalu eich
tanysgrifiad drwy ddebyd uniongyrchol (fydd o gymorth mawr i ni ac yn hwylus i
neu drwy PayPal,
debyd neu
gerdyncanlynol…
credyd.
Oschithau)
am ddefnyddio’r
ffurflencerdyn
hon, dilynwch
y camau

Cam 1. Ticiwch un o’r canlynol:
[ ] Aelod newydd
[ ] Aelod sy’n adnewyddu

Cam 2. Ticiwch y categori aelodaeth cywir:
[ ] Aelod unigol
[ ] Cyd-aelod neu Aelod o deulu
[ ] Partner Cymunedol (h.y. sefydliad dielw gydag amcanion cydnaws)

Cam 3. Ticiwch eich dull talu:
[ ] siec (gellir ei bostio neu ei gyflwyno i ni ym Mharc Gwledig Loggerheads)
[ ] arian parod (i’w gyflwyno i ni ym Mharc Gwledig Loggerheads)
[ ] Archeb Barhaol (os am ddewis yr opsiwn yma, rhaid cwblhau’r ffurflen Archeb Barhaol atodedig)
Noder: Dim ond trwy’n gwefan y gellir trefnu Debyd Uniongyrchol.

Cam 4. Rhowch danysgrifiad priodol, o’r tabl isod:
£

A rhodd flynyddol ychwanegol ddewisol i helpu i gefnogi ein gwaith:

£

Cam 5. Rhowch y cyfanswm o Gam 4:
£

Noder y gellir defnyddio'ch taliad fel arian cyfatebol tuag at ryddhau grantiau a gall
Hyn fwy na dyblu eich cyfraniad. Diolch o galon!

Tanysgrifiadau aelodaeth (ar gyfer Cam 4):
Dull talu
Siec neu arian parod **
Archeb barhaol *

Aelod
unigol
£12

Aelod ar y cyd/
Aelodaeth teulu
£18

Partner yn y
Gymuned
£30

£10

£15

£25

* Aelodau sy’n talu gydag Archeb Barhaol: bydd eich aelodaeth yn parhau am 12 mis o ddyddiad y taliad.
** Aelodau sy’n talu gyda siec neu arian parod (h.y., taliad unigol mewn blwyddyn): Ebrill 1af fydd y dyddiad
adnewyddu. Mae gostyngiad fel a ganlyn ar gyfer y flwyddyn gyntaf i aelodau newydd sy’n talu fel hyn ac
sy’n ymuno ar ôl y 1af o Ragfyr:
Siec neu arian parod…
os yn ymuno ar ôl Rhagfyr 1af

£8

£12

£20

Trowch drosodd

Cam 6. Rhowch eich manylion personol:
Teitl ……… Enw(au) cyntaf …………………………………………………Cyfenw.……………………….……….…..
Os ydych yn cynrychioli Partner yn y Gymuned, nodwch hyn uwchben ein prif gyswllt, ac
ysgrifennwch enw’r sefydliad yma ………………………………………………………………………………….…....
Gydag aelodaeth ar y cyd, nodwch enw’r ail berson……………………………………………………….……..
Cyfeiriad………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Côd post ……………………………………… E-bost: …………………………………………………………………………
Rhif ffôn/ffôn symudol ………………………………………………….

Cam 7. Darllenwch y canlynol a llofnodwch isod i gadarnhau eich bod yn derbyn:
Rydw i/rydym ni'n deall fy mod/ein bod ni'n cymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir
neu a hysbysebir gan Cyfeillion BCDD ar fy menter fy hun/ein menter ein hunain, ac na fydd
y Cyfeillion, eu haelodau na’u cefnogwyr yn atebol am unrhyw anaf, niwed neu golled all
ddigwydd i mi/ni.
Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy – RHYBUDD PREIFATRWYDD DIOGELU DATA
Yn amodol ar eich caniatâd, bydd Cyfeillion BCDD yn cadw cofnod o’ch aelodaeth mewn
ffeiliau papur ac yn ein system gyfrifiadurol er diben cysylltu â chi ynghylch digwyddiadau ac
ati, er mwyn anfon ein cylchlythyr atoch ac er mwyn cadw trefn ar ein tanysgrifiadau,
cytundebau Cymorth Rhodd ac ati.
Ni fyddwn byth yn trosglwyddo'ch manylion i drydydd parti at ddibenion marchnata. Dim
ond ein Hymddiriedolwyr a Swyddog Cyswllt yr AHNE fydd â mynediad i'r wybodaeth.
Os byddwch chi’n rhoi gorau i’ch aelodaeth, dim ond pan fo angen i ni wneud hynny y
byddwn ni’n cadw eich manylion (e.e. gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi). Os bydd eich
aelodaeth yn dod i ben neu os na fyddwch chi’n ei adnewyddu, byddwn yn trin eich
manylion personol yn yr un modd.

Llofnod .………………………………………………………………………….. Dyddiad …………………………………..

Cam 8. Os mai aelod newydd ydych chi, nodwch sut wnaethoch chi glywed am y
Cyfeillion, os gwelwch yn dda:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cam 9. Os ydych yn drethdalwr yn y DU, trowch drosodd i ychwanegu Cymorth
Rhodd.
Cam 10. Dychwelwch y ffurflen hon a’ch taliad (neu ffurflen Archeb Barhaol wedi’i
chwblhau i ni yn:
Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, Canolfan Ymwelwyr Parc Gwledig
Loggerheads, Loggerheads CH7 5LH

Ffurflen Cymorth Rhodd
Os ydych yn drethdalwr yn y DU, gallwch gynyddu'r swm a dderbyniwn heb gost ychwanegol i chi .
Byddwn yn derbyn 25c o Gymorth Rhodd am bob £1 ydych yn talu i ni.
Gallwn adennill Cymorth Rhodd o’r dreth mae ein haelodau’n talu am y flwyddyn dreth gyfredol. Os
am ychwanegu Cymorth Rhodd i’ch rhodd, mae’n ofynnol i chi gwblhau’r datganiad yn y blwch isod.
Dywedwch wrthym os ydych:
•
am ganslo’r datganiad hwn
•
yn newid eich enw neu eich cyfeiriad
•
neu os nad ydych bellach yn talu digon o dreth ar eich incwm a / neu enillion cyfalaf
Os ydych yn talu Treth Incwm ar y gyfradd uwch neu ychwanegol ac am dderbyn y gostyngiad treth
ychwanegol sy'n ddyledus i chi, rhaid i chi nodi pob tro y gwnewch Gymorth Rhodd ar eich ffurflen
Hunan-asesiad treth incwm neu ofyn i Gyllid a Thollau EM addasu eich côd treth.
Hoffwn i Gyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy hawlio Cymorth Rhodd ar bob
rhodd, tanysgrifiad ac unrhyw daliad arall a wnaf o heddiw ymlaen hyd nes clywir yn
wahanol. Rwy’n drethdalwr yn y DU ac rwy’n deall, os byddaf yn talu llai o Dreth
Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf na swm y Cymorth Rhodd a hawliwyd ar bob un
o'm rhoddion yn ystod y flwyddyn dreth honno, mai fy nghyfrifoldeb i fydd talu
unrhyw wahaniaeth.
Teitl ……………………Enw(au) cyntaf……………………………………………………………………………….
Cyfenw …………………………………………………………………………………………………….………………..
Llinell 1af fy nghyfeiriad……………………………………………………………………………………………….
Côd post ………………………………………

Llofnod ………………………………………………………………… Dyddiad…………………………………….

Dychwelwch y ffurflen hon i ni gyda’ch ffurflen aelodaeth, os gwelwch yn dda.

Ffurflen Archeb Barhaol
Debyd Uniongyrchol fyddai orau gennym ni, gan fod hyn yn gyflym ac yn hawdd i'w sefydlu ar ein
gwefan. Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, talu gydag Archeb Barhaol fyddai’r ail ddewis –
mae’r ddau ddull hyn yn arbed llawer o waith gweinyddu i ni ac yn haws i chi hefyd! Os mai Archeb
Barhaol fydd eich dewis, cofiwch ddweud wrthym os ydych yn newid eich manylion cyswllt.
Rhowch enw a chyfeiriad post llawn eich cyfrif banc / cymdeithas adeiladu
Y Rheolwr, Banc/Cymdeithas Adeiladu ………………………………………………………………………………….
Cyfeiriad y Banc ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..Côd post ………………………………………….
Enw ar y cyfrif ………………………………………………………………………………………………………………………..
Rhif y cyfrif …………………………………………….. Côd Didoli'r Gangen …………………………………………….

Talu ar [rhowch y dyddiad *] ......... / ......... / ............. ac yn flynyddol wedi hynny y swm o
£ ................ i'r cyfrif dan sylw a chanslo unrhyw orchmynion sefydlog blaenorol o blaid
Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy:
Côd Didoli 20 25 76
Rhif y cyfrif 13553256
* Gwnewch hyn o leiaf bythefnos ar ôl y dyddiad isod.

Llofnod ……………………………………………………………………Dyddiad ……………………………

I'r Banc: dyfynnwch gyf. ………………………………. (i’w gwblhau gan Cyfeillion BCDD)

Dychwelwch y ffurflen hon i ni gyda’ch ffurflen aelodaeth, os gwelwch yn dda.

