A

FURFLEN GAIS I YMAELODI

B

GORCHYMYN BANC

C

ar gyfer Aelodaeth Blwyddyn

Dymunaf ymuno/ailymuno â Chyfeillion Cyngor
Llyfrau Cymru ac yr wyf am danysgrifio fel a ganlyn:

Enw a chyfeirad llawn banc y rhoddwr

Aelodaeth Blwyddyn

I 			
			

Yr wyf yn talu treth incwm yn y DU a dymunaf
i Gyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru hawlio
ad-daliad o’r dreth honno ar y cyfraniad
amgaeedig ac unrhyw gyfraniad a wneir yn y
dyfodol hyd oni hysbysaf chi i’r gwrthwyneb.

Byddwch cystal â thalu i:

*Amgaeaf siec / *Gorchymyn Banc am £15.00

Byddai’n ofynnol eich bod yn talu treth incwm a/
neu dreth enillion cyfalaf sy’n cyfateb o leiaf i’r
swm y bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn ei hawlio
fel ad-daliad (28c am bob £1.00 a gyfrennir).

Banc HSBC ccc., Llanbedr Pont Steffan

(*Dileer fel y bo’n briodol)

I gyfrif: Cyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru

Aelodaeth Deg Mlynedd

Cod Didoli: 40-27-01

Amgaeaf siec am £125.00

GWEITHRED GYFAMODI

Rhif y Cyfrif: 31129430

Swm blynyddol: £15.00 (Pymtheg Punt)

Sieciau’n daladwy i: Cyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru

(*Teitl: Mr / Mrs / Ms / Miss …)

Cyfnod yr archeb:
Yn syth ac yna ar yr un dyddiad yn
flynyddol hyd oni cheir rhybudd

(* Teitl: Mr / Mrs / Ms / Miss …)
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Noder: Byddwch cystal ag anfon y rhan hon o’r
ffurflen i Gastell Brychan ac nid i’r Banc.
Os penderfynwch ddiddymu’r Gorchymyn hwn am
unrhyw reswm byddwn yn ddiolchgar pe baech yn
ein hysbysu yn syth.

Cyfeillion CYNGOR LLYFRAU CYMRU

			

Cyfeillion CYNGOR LLYFRAU CYMRU

Noder: Dylid anfon y ffurflen hon yn gyflawn at:
Ysgrifennydd y Cyfeillion, Cyngor Llyfrau Cymru,
Castell Brychan, ABERYSTWYTH,
Ceredigion, SY23 2JB

Cyfeillion CYNGOR LLYFRAU CYMRU

Enw ar y cyfrif:

