CYFEILLION AMGUEDDFA LLOYD GEORGE
Elusen Gofrestredig 1062771
Os hoffech ymaelodi â Chyfeillion Amgueddfa Lloyd George a fyddwch gystal a llenwi’r ffurflen isod a’i
dychwelyd i
RICHARD ROBERTS, AEL Y BRYN, LLANYSTUMDWY. CRICIETH, GWYNEDD, LL52 0SS
neu ei ebostio i Friends@lloydgeorge.net

ENW:
CYFEIRIAD:
FFÔN:

EBOST:

AELODAETH:
Oedolyn £15 ___ 2 oedolyn o'r un tŷ £25___ Myfyriwr (dan 21) £5 ___ Rhodd £
Sieciau yn daladwy i "Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George" neu gweler opsiwn archeb rheolaidd isod.
RHODD GYMORTH: __
Rwyf yn drethdalwr yn y DU ac yn dymuno rhoi rhodd cymorth ar fy nghyfraniad i Gyfeillion Amgueddfa Lloyd George. Rwyf yn deall os byddaf yn talu
llai o Dreth Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf na swm y rhodd cymorth a hawliwyd ar fy holl gyfraniadau yn y flwyddyn dreth honno, fy nghyfrifoldeb i
yw talu unrhyw wahaniaeth.
Rhowch wybod i’r elusen os ydych am ganslo’r datganiad hon, neu os newidiwch eich enw neu eich cyfeiriad cartref, neu os nad ydych bellach yn talu
digon o dreth incwm a/neu treth elw cyfalaf. Os ydych yn talu treth incwm ar y lefel uchaf neu ar y cyfradd ychwanegol ac am dderbyn rhyddhad treth sy’n
ddyledus i chi bydd rhaid cynnwys eich holl rhoddion ar y ffurflen treth Hunan Asesiad neu ofyn i HMRC newid eich côd treth.

ARCHEB RHEOLAIDD
Enw a chyfeiriad post llawn eich banc neu gymdeithas adeiladu

Enw deilydd y cyfrif:
Cod didoli'r banc:

Rhif cyfrif:

Cyfarwyddyd i'r banc neu gymdeithas adeiladu
Taler i HSBC, 62 Stryd Fawr, Porthmadog, LL49 9LS i gyfrif Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George, rhif
didoli 40-37-13, rhif cyfrif 11610031 o'r cyfrif y manylir yn ei gylch yn y cyfarwyddyd hwn, heddiw ac
wedyn bob blwyddyn ar Fedi 1af. Yr wyf yn deall y gall y cyfarwyddyd hwn aros gyda Chyfeillion
Amgueddfa Lloyd George ac, os felly, anfonir fy manylion at fy manc/cymdeithas adeiladu.
Llofnod:

Dyddiad:

