ARCHIF MENYWOD CYMRU / WOMEN’S ARCHIVE OF WALES
FFURFLEN YMAELODI / ADNEWYDDU AELODAETH
Rydym yn falch iawn eich bod wedi penderfynu ymuno neu adnewyddu eich aelodaeth o AMC/WAW. Mae
tanysgrifiadau’n ddyledus ar Dachwedd 1af bob blwyddyn. Rydym yn croesawu tanysgrifiadau trwy Archeb
Sefydlog yn arbennig gan fod hynny yn Ileihau’r baich gweinyddol; os hoffech dalu felly a wnewch chi lenwi’r
datganiad Archeb Sefydlog yn ogystal â’r ffurflen isod.
Rwyf i I Rydyn ni* yn dymuno ymuno / adnewyddu* fy/ein tanysgrifiad i Archif Menywod Cymru I Women’s Archive
of Wales. TâI aelodaeth £15: £10 myfyriwr/wedi ymddeol/di-waith: £20 sefydliadau * (*dilewch fel bo’n briodol)
Gwnewch y siec neu’r archeb bost yn daladwy i Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales o.g.y.dd.
Enw

…………………………………………………………………………Dyddiad ……….. …………………..

Cyfeiriad ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………….
Ffôn ……………………..

………………..

Côd post ……………………..

e -bost

………………………... ………………………………

CYMORTH RHODD Os ydych yn talu trethi, nodwch yma …. fel y gall yr Archif hawlio’r dreth yr ydych
wedi’I thalu eisoes ar yr arian hwn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------FFURFLEN ARCHEB SEFYDLOG- CYRARWYDDYD I’R BANC
AT: (enw a chyfeiriad y banc) ………………………………………………… ……………………………………………
……………………………………………………..

Côd post ………………

Rhif y cyfrif ……………………………….

Cod Didoli …. …………………………………

Enw’r cyfrif …………………………………………..
Rwyf yn gofyn i chi ac yn eich awdurdodi i dalu Lloyds TSB, Cangen Parc y Rhâth, Caerdydd i gyfrif ARCHIF
MENYWOD CYMRU / WOMEN’S ARCHIVE OF WALES, cod didoli 30-92-07, rhif y cyfrif 01542533 fy /ein
tanysgrifiad blynyddol o £15 / £10 / £20* ar ………………….. (mewnosoder y dyddiad) neu cyn gynted â phosibl
wedyn, ac i ddebydu yr un swm i’m cyfrif gyda’ch banc ar Dachwedd 1af bob blwyddyn wedi hynny. (*dileer fel bo’n
briodol).
A wnewch chi ddiddymu unrhyw Archeb Sefydlog flaenorol er budd y buddiolwr o.g.y.dd.
Llofnod ………………………………….

Enw llawn …………………………...

Cyfeiriad ………………………………..

Côd post ……………………………

Dyddiad ……………………………………………………..
Dychweler y ffurflen a’r tanysgrifiad at Ysgrifennydd Aelodaeth, AMC I WAW d/o Archifau Richard Burton, Y
Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

