
FFURFLEN DATGANIAD YNGHYLCH LOTERI FACH

(i'w chwblhau o fewn tri mis ar ôl tynnu'r loteri)

Rhaid cyflwyno'r ffurflen hon yn unol ag ATODLEN 11 I DDEDDF
HAPCHWARAE 2005

Tystir trwy hyn:-

Bod y loteri a gofrestrwyd gan (enw'r gymdeithas)................................................

wedi cael ei chynnal yn unol â chynllun a gymeradwywyd gan y gymdeithas

a) Gwerthwyd tocynnau neu gyfleoedd yn y loteri rhwng:

y(r)…………………diwrnod o ...……………20

a('r)………………diwrnod o………………20

Cynhaliwyd y loteri/loterïau ar y dyddiad(au) canlynol:-
...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

b) Cyfanswm y swm a gasglwyd oedd:- £............................………………….

c) Y swm a dynnwyd ar gyfer gwobrau oedd:- £..................................

d) Swm y costau eraill oedd:

Comisiwn i Asiantiaid £………………
Cost y Tocynnau £………………
Treuliau Eraill £………………
Y Cyfanswm £………………
(Nodwch fanylion unrhyw dreuliau eraill)
.................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

e) Yr elw, ar ôl tynnu'r symiau a nodwyd yn c) a d) oedd

£..................................................... ac fe'i defnyddiwyd at y diben neu
ddibenion canlynol:-

…………………………………………………………………………………….



f) Talwyd y treuliau canlynol, ond nid trwy eu tynnu o'r elw,
£.......................................o'r ffynhonnell ganlynol

................................................................................................................

Rhaid i'r datganiad hwn gael ei lofnodi gan ddau aelod o'r
gymdeithas a benodir at y diben yn ysgrifenedig gan y gymdeithas,
neu gan gorff llywodraethu y gymdeithas os oes un yn bod. Rhaid i'r
aelodau hyn fod yn oedolion.

RHAID cynnwys copi o'r penodiad ysgrifenedig gyda'r datganiad hwn

RYDYM NI'N TYSTIO fod pob agwedd ar y wybodaeth a nodir ar y
ffurflen hon yn wir hyd y gwyddom.

Llofnodwyd...................................................................................

Printiwch yr Enw..............................................................................

DYDDIEDIG y(r) ...................... diwrnod o …… 20……………….

Llofnodwyd..................................................................................

Printiwch yr Enw.............................................................................

Dyddiedig y(r) ...................... diwrnod o …… 20……………….

Nodiadau

Mae darparu'r wybodaeth hon yn ofynnol yn ôl y gyfraith a rhaid ei chyflwyno erbyn
diwedd y trydydd mis ar ôl dyddiad y loteri fan hwyraf.

Bydd unrhyw un sy'n methu ag anfon ffurflen, neu sydd o fwriad yn rhoi unrhyw
wybodaeth ffug ar unrhyw ffurflen o'r fath a anfonir ato/ati, neu sy'n tystio i unrhyw
ffurflen o'r fath gan wybod ei bod yn cynnwys gwybodaeth ffug, yn euog o dramgwydd.

 GALLAI EICH LOTERI FOD YN DESTUN YMCHWILIAD AM Y RHESYMAU
CANLYNOL:

 anfon ffurflen datganiad yn hwyr yn dilyn cynnal loteri
 peidio ag anfon dim ffurflenni o fewn blwyddyn ar ôl cofrestru
 methu â thalu'r ffi flynyddol pan fo'n ddyledus
 adroddiadau bod tocynnau loteri wedi cael eu gwerthu i bobl ifanc dan 16 oed
 adroddiadau am gymdeithasau'n cynnal loterïau heb gofrestru
 arwyddion bod y gymdeithas wedi mynd y tu hwnt i ffiniau'r hyn a ganiateir
 adroddiadau am gamddefnyddio'r cronfeydd.

Byddai'r canlynol yn debygol o effeithio ar eich statws
* cyflwyno ffurflenni'n hwyr (rhaid eu cyflwyno erbyn diwedd y trydydd mis ar ôl
dyddiad cynnal y loteri)
* cyflwyno ffurflenni sy'n anghywir neu sy'n anghyflawn, a mynd y tu hwnt i
ffiniau'r hyn a ganiateir ar gyfer loterïau cymdeithasau bychain.


