MAE YMDDIRIEDOLAETH SIED NWYDDAU RHEILFFORDD LLANELLI’N GWEITHIO’N DDYFAL i ACHUB
UN O’R OLAF O ADEILADAU DIWYDIANNOL NODEDIG O OES RHEILFFORDD LLANELLI
BETH AM YMAELODI Â CHYFEILLION SIED NWYDDAU RHEILFFORDD LLANELLI A GYNORTHWYO’R
YMDDIRIEDOLAETH i GYRRAEDD EI NOD?
Mae’r aelodaeth flynyddol o £5 yn cynnwys cylchlythyr rheolaidd am waith yr Ymddiriedolaeth, a phob hyn a hyn
gwahoddiad i ddigwyddiadau arbennig.
Os ydych yn talu treth ac yn gallu cymryd mantais o Gymorth Rhodd (Gift Aid) ticiwch y bocs neu’r bocsys yn y rhan islaw
a rhowch eich llofnod ar y ffurflen. Os hoffech sefydlu Archeb Sefydlog (Standing Order) a wnewch cystal â llanw’r darn
isod a’i ddychwelyd at yr Ysgrifennydd, Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli, 24 Rhoddfa Harries,
Llanelli, SA15 3LF
A WNEWCH CYSTAL Â LLANW’R DARN ISOD ER MWYN YMAELODI?
ENW

………………………………………………………….

CYFEIRIAD ………………………………………………………….

RHIF FFÔN

……………………………………….

CYFEIRIAD EBOST …………………………………………………

………………………………………………………….
………………………………………………………….
Amgaeaf arian parod/siec gwerth ……..………………
CYMORTH RHODD (GIFT AID)
A wnewch cystal â thrafod pob rhodd gymwys fel cymorth rhodd?
Heddiw

yn ystod y pedair blynedd diwethaf

yn y dyfodol

‘Rwyn cadarnhau fy mod wedi talu neu fyddaf yn talu swm treth incwm am y flwyddyn dreth gyfredol (6 Ebrill i 5 Ebrill) sy’n gyfartal o
leiaf i swm y dreth fydd pob elusen (gan gynnwys Clybiau Chwareuon Amatur Cymunedol) a gyfrannaf ati’n hawlio ar fy rhoddion yn
ystod y flwyddyn dreth hon. Deallaf nad yw trethi eraill megis TAW a Threth y Cyngor yn gymwys. Deallaf y bydd yr elusen yn hawlio
ad-daliad gwerth 25c o dreth ar bob £1.00 byddaf yn rhoi.
Llofnod …………………………………………..

Dyddiad …………………….

MANYLION BANC AR GYFER ARCHEB SEFYDLOG
Enw …………………………………………………………………
Cyferiad ……………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………….
Cyfarwyddiadau i’ch banc:

Gwnewch daliadau a debydu’r cyfrif:

Enw’r Banc …………………………………………………… Rhif y cyfrif ………………………………… Côd didoli ……………..
Yn unol â’r manylion hyn:
I dalu Lloyds TSB Bank, 21 Stepney Street SA15 3YD, at gyfrif Ymddiriedolaeth Sied Nwyddau Rheilffordd Llanelli (Llanelli Railway
Goods Shed Trust)
Côd didoli 30-65-65 Rhif y cyfrif 38379360 y swm o £5-00 y flwyddyn nes clywir yn wahanol, gan ddechru ar ………………………
ac ar yr un dyddiad bob blwyddyn.
Lofnod daliad y cyfrif

…………………………………………………

Dyddiad ………………………………………….

