
Cais am Gymorth Trethi ar gyfer Sefydliadau 
Chwaraeon o dan Adran 47 Deddf Cyllid Llywodraeth 
Leol 1988. 

Os oes gennych unrhyw broblemau wrth gwblhau'r 
ffurflen hon , ffoniwch yr Is-adran Trethi Busnes ar 
01792 635937/8 

1. Enw'r sefydliad:

2. Dyddiad y gofynnir i'r cymorth ddechrau:

3. Manylion am y fangre y gofynnir am gymorth ar ei chyfer:

   Disgrifiad: 

Cyfeiriad: 

Côd Post: 

Cyfeirnod Cyfrif Trethi Busnes (8 rhif): 
os ydych yn ei wybod 

Diben(ion) y 
defnyddir y fangre ar 
ei gyfer: 

Ydy aelodaeth yn agored i bob rhan o'r gymuned? Ydy Nac  

ydy 
Ydy aelodau lleiafrifoedd ethnig yn cael eu hannog i 
ymaelodi? 

Ydynt Nac 
 ydynt 

Rhowch y manylion canlynol am aelodaeth:  

NIFER YR OEDOLION SY'N AELODAU CHWARAE:  

NIFER YR AELODAU CHWARAE IAU:  

NIFER YR AELODAU CYMDEITHASOL/NAD YDYNT YN CHWARAE: 

            Ffioedd aelodaeth (nodwch a ydynt yn cael eu talu'n fisol neu fel taliad sengl) :  £ 

A oes ffi ymaelodi ar wahân i aelodaeth flynyddol,       £ 
nodwch y swm: 



4. Darparwch y canlynol:

(a) Copi o'r Weithred Ymddiriedolaeth neu gopi ysgrifenedig o'r
cyfansoddiad).

(b) Copïau o'r cyfrifon cyflawn am y ddwy flynedd ddiwethaf.
(c) Datganiad o fanylion yr holl weithgareddau a gynhelir yn y fangre.

5. Enw a Chyfeiriad yr
Ysgrifennydd neu'r Gohebydd:

6. Rwy'n ardystio bod y datganiadau uchod yn gywir hyd orau fy
ngwybodaeth a'm cred;

Llofnod: Dyddiad:  

Llofnodwyd yn rhinwedd fy swydd fel: 

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei 
darparu ar y ffurflen hon. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon fel rhan o'n rhwymedigaeth o 
dan Chwaraeon o dan Adran 47 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988.   Bydd eich 
gwybodaeth yn cael ei defnyddio i'n helpu ni i gyflawni'n rhwymedigaeth gyfreithiol ac ni 
chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw 
drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. 

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr 
angen er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol. Am fwy o wybodaeth am sut 
mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun 
data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
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