
 

 

 

 

 

Aelodaeth unigol £20 _ 

Aelodaeth pâr*   £30 _ 

Myfyriwr dan 21     £3 _ 

Aelodaeth bywyd £200 _ 

Aelodaeth bywyd pâr*  £350 _ 

* Yn byw yn yr un cyfeiriad 

Taler tanysgrifiadau yn flynyddol ar 1 Mawrth.  

Ceir gostyngiad o 50% o'r gyfradd flynyddol briodol os 

ymunir ar ôl 1 Medi. Caiff ein cylchgrawn a 

hysbysebion am ddigwyddiadau eu anfon atoch. 

DEFNYDDIWCH BRIFLYTHRENNAU os gw. yn dda 

Hoffwn/hoffem ymaelodi â’r Cyfeillion, fel a nodir 

uchod. Rwy’n amgáu siec yn daladwy i ‘Cyfeillion AC’ 

am £ __________ ,  

neu cytunaf talu trwy Archeb Banc. 

 

Teitl/Enw   _________________________________ 

Cyfeiriad __________________________________ 

__________________________________________  

__________________________________________ 

Côd post ___________  Rhif ffôn _______________ 

Cyfeiriad e-bost _____________________________ 

Nodwch a ydych yn caniatáu i ni gysylltu â chi 

drwy: e-bost  (Ydwyf / Na);      ffôn  (Ydwyf / Na) 

 

 

 

 

Trwy lenwi Archeb Banc gallwch chi helpu i arbed 
costau’r Cyfeillion: post, papur ac amser. 

Oddi wrth (eich enw a’ch cyfeiriad) 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Côd post     _____________________ 

At (enw a chyfeiriad eich Banc) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Côd didoli’r Banc   ______-______-______ 

Rhif y cyfrif   ______________________________ 

Talwch y swm o £ _________________________ 

i Fanc Lloyds, Cangen Heol y Frenhines, Caerdydd 

(30-91-63) i gredyd Amgueddfa Cymru - Cyfeillion 

(cyfrif 00211144) pan gewch chi’r archeb hon, ac ar 

1 Mawrth bob blwyddyn wedyn nes y’i gwaredir. 

Llofnod    _________________________________ 

Dyddiad ____________________ 

Llenwch y ffurflen hon a’i dychwelyd at: 
yr Ysgrifennydd Aelodaeth, 
Cyfeillion Amgueddfa Cymru,  
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, 

Parc Cathays,Caerdydd, CF10 3NP 3NP. 

 
E-bostiwch unrhyw ymholiadau sydd gennych at yr 

ysgrifennydd aelodaeth 

aelodaeth@cyfeillionamgueddfacymru.org.uk  

 

 

Rhif cofrestru fel elusen: 701990 

A) Triniwch unrhyw roddion neu danysgrifiadau 

aelodaeth yr wyf wedi'i wneud dros y pedair blynedd 

diwethaf, ac yn y dyfodol fel Rhodd Cymorth. 
B)   Cadarnhaf fy mod wedi talu neu y byddaf yn talu 

swm o dreth incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf, ar 

gyfer pob blwyddyn (6 Ebrill - 5 Ebrill), sydd o leiaf 

yn hafal i swm y dreth yr wyf yn rhoi ac y byddaf yn 

adennill ar gyfer y flwyddyn dreth honno. 

Enw’r rhoddwr  Teitl  _______________________ 

Enw   ____________________________________ 

Cyfeiriad  _________________________________ 
________________________________________ 
_________________________________________ 

Côd post     ____________________  

Llofnod     _________________________________ 

Dyddiad ____________________________   

Hysbyswch yr elusen os dymunwch ddiddymu’r dat-

ganiad hwn, newid enw/cyfeiriad cartref neu nad 

ydych bellach yn talu treth ddigonol ar eich incwm. 

Os ydych chi’n llofnodi’r datganiad Cymorth 

Rhodd hwn gall y Cyfeillion hawlio’r dreth yn ôl 

ar eich tanysgrifiad, heb gost i chi. 

Diogelu Data: Bydd y wybodaeth a ddar-parwyd 
gennych yn cael ei defnyddio gan Gyf-eillion 
Amgueddfa Cymru am gynnal aelodaeth a chyfleu 
gwybodaeth am ddigwyddiadau ac ymweliadau. 
Bydd yr holl wybodaeth a ddar-perir gennych yn 
cael ei gynnal am gyhyd ag y bo angen a bydd yn 
cael ei gynnal a'i waredu yn ddiogel. 

Datganiad Rhodd Cymorth Gorchymyn Banc FFURFLEN 

GAIS 

AELODAETH 


