
 

 
 

 

 
FFURFLEN GWNEUD CYFRANIAD 

 

Hoffwn gynorthwyo Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddiogelu ein treftadaeth ddiwylliannol.  
 

GWYBODAETH BERSONOL 
 
Teitl:     Enw Llawn:         

Cyfeiriad Llawn:             

               

               

Rhif Ffôn:          Cyfeiriad e-bost :         

 

GWYBODAETH TALIAD 
 
Amgaeaf siec/CAF am          yn daladwy i Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
 
Llofnodwyd……………………………………………………… Dyddiad…………………………… 
 

Ticiwch y bocs hwn er mwyn i ni hawlio 25c wrth y Llywodraeth am bob £1 rydych yn cyfrannu– 
ni fydd unrhyw gostau ychwanegol i chi (Trethdalwyr DU yn unig)* 

 
 

Ticiwch y bocs hwn os hoffech i ni anfon gwybodaeth am y Llyfrgell atoch o bryd i’w gilydd.  Ni 
fyddwn yn rhoi gwybodaeth amdanoch i unrhyw gyrff eraill. 

 
 

 Ticiwch y bocs hwn os ydych yn dymuno cadarnhad o’ch taliad. 
 

 
Dylid dychwelyd y ffurflen wedi ei chwblhau a’r taliad at: 

 
Swyddfa Codi Arian, Llyfrgell Genedlaethol Cymru 

Aberystwyth, Ceredigion  SY23 3BU 
  

Diolch am eich cefnogaeth 
 

 
 

 
Nodiadau Cymorth Rhoddion* 

1. Bydd y rhodd hwn ac unrhyw gyfraniadau ariannol cymwys a wnaed yn y gorffennol, ac unrhyw gyfraniadau a wneir wedi dyddiad y datganiad hwn yn 
cael eu trin fel rhoddion Cymorth Rhodd.  

2. Mae’n rhaid eich bod wedi talu neu’n mynd i dalu swm o Dreth Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf am bob blwyddyn dreth (6 Ebrill i 5 Ebrill) sydd o leiaf 
yn gyfartal i’r dreth y bydd pob elusen neu Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASCs) yr ydych yn cyfrannu iddynt yn hawlio ar eich cyfraniadau 
yn ystod y flwyddyn dreth. Nid yw trethi eraill megis TAW a Threth Cyngor yn gymwys ar gyfer hyn. 

3. Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn medru hawlio 25c o dreth am bob £1 a gyfrannir ar ôl 6 Ebrill 2008 a 28c o dreth am bob £1 a gyfranwyd hyd at 5 
Ebrill 2008. 

3. Os yn y dyfodol bod eich amgylchiadau yn newid ac nad ydych yn talu Treth Incwm/ Treth Enillion Cyfalaf yn gyfartal i’r dreth rydym yn hawlio, mae 
modd i chi ddileu eich datganiad. 

4.     Mae modd i chi ddileu eich datganiad unrhyw bryd drwy ein hysbysu ni - ni fydd o hynny allan yn berthnasol  i gyfraniadau yr ydych yn gwneud ar neu   
wedi’r dyddiad dileu. 
 

 


