
Cymdeithas Gwenynwyr Sir Feirionnydd 
Meirionnydd Beekeepers’ Association (MBKA) 

AELODAU LLAWN NODWCH HYN: 
Mae’ch Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus a BDI yn dod i ben pan fydd eich aelodaeth yn dod i ben ar 31 Rhagfyr. 
Amod yr yswirwyr yw nad yw yswiriant newydd yn dechrau tan y diwrnod y derbynir eich tanysgrifiad aelodaeth gan  
CGM. 

CAIS AM AELODAETH 

Mae tanysgrifiadau aelodaeth blynyddol yn ddyledus ar 1af Ionawr 

Teitl Enw 

Cyfeiriad 

Côd Post 

E-bost Ffôn 

Ar gyfer aelodaeth ar y cyd os gwelwch yn dda cynhwyswch y ddau enw 

Y math o aelodaeth sydd ei hangen Llawn(£20) Aelod Cyswllt (£10) 

Yswiriant Clefydau Gwenyn (BDI) 
Nifer Cychod a Chychod Cnewllyn at ddibenion BDI (3 wedi’u cynnwys yn yr 

aelodaeth lawn) 

Taliadau BDI yn ychwanegol 

4 hyd 5 £2.00 6 hyd 10 £5.25 11 hyd 15 £7.75 16 hyd 20 £9.50 

21 hyd 25 £11.10 26 hyd 30 £13.60 31 hyd 35 £16.10 36 hyd 39 £18.10 

Datganiad Rhodd Cymorth Ticiwch lle mae’n gymwys 

Triniwch fy nhanysgrifiad fel rhodd 

cymorth os gwelwch yn dda 

NID wyf am i’m tanysgrifiad gael 

ei drin fel rhodd cymorth  

Ar gyfer tanysgrifiadau rhodd gymorth, yr wyf yn cadarnhau fy mod wedi, neu'n mynd i dalu swm o dreth incwm a 

/ neu dreth enillion cyfalaf ar gyfer y flwyddyn dreth gyfredol (6 Ebrill - 5 Ebrill) sydd o leiaf yn hafal i swm y 
dreth POB elusennau yr wyf yn rhoi iddynt i adennill ar fy rhoddion ar gyfer y flwyddyn dreth gyfredol. Yr wyf yn 
deall nad yw trethi eraill fel TAW a Threth y Cyngor yn gymwys. Rwy'n deall y bydd yr elusen yn adennill 25c o 
dreth ar bob £ 1.00 a roddais. 

Rydw i’n Fodlon       /Anfodlon i’m manylion gael eu trosglwyddo i'r Arolygiaeth Gwenyn

Rhanbarthol i helpu i reoli clefydau gwenyn. 

cytuno i’m manylion gael eu trosglwyddo i Yswiriant Clefydau

Gwenyn Cyf (BDI) ac i Gymdeithas Gwenynwyr Cymru (CGC) 

Rydw i’n Fodlon       / Anfodlon 

cytuno i’m manylion gael eu cadw gan Gymdeithas Gwenynwyr

Meirionnydd (CGM) a derbyn negeseuon e-bost dethol am bynciau, materion neu gynhyrchion 

cysylltiedig â gwenyn y mae CGC yn eu hystyried a allai fod o ddiddordeb. 

i’m manylion gael eu trosglwyddo i aelodau eraill y gymdeithas.

Dilewch fel bo’n addas (RHAID CWBLHAU HYN)

Arwyddwyd ________________________________________________ Dyddiad ________________ 

Os gwelwch yn dda anfonwch y ffurflen wedi ei chwblhau at George Kay, Bryn y Groes, 
Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2UP neu anfonwch e-bost at brynygroes@hotmail.co.uk  
Rhaid i daliadau arian parod gael eu gwneud yn bersonol yn un o'n cyfarfodydd.  
Sieciau’n daladwy i MBKA.  
Manlyon BACS - Cod Didoli 40-19-19, Rhif Cyfrif 30572713, Enw Cyfrif Merioneth County 
Beekeepers Association. 

Rydw i’n Fodlon       / Anfodlon 

Rydw i’n Fodlon       / Anfodlon 
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