DEDDF CASGLIADAU O DŶ I DŶ 1939
RHEOLIADAU CASGLIADAU O DŶ I DŶ 1947
CAIS AM GASGLIAD O DŶ I DŶ
MANYLION Y CASGLIAD

1.

Cyfenw’r ymgeisydd (mewn priflythrennau bloc)
Enwau eraill
Llofnod enghreifftiol

2.

Cyfeiriad yr ymgeisydd
Rhif ffôn:

3.

4.

Manylion y dibenion elusennol y mae derbyniadau’r
casgliad i gael eu defnyddio atynt.
(Dylid rhoi’r
manylion llawn a, lle bo modd, dylid amgáu cyfrif mwyaf
diweddar unrhyw elusen sydd i fod ar ei hennill.)

Enw a chyfeiriad ysgrifennydd yr elusen sydd i fod ar ei
hennill.

Rhif ffôn:
5.

Dros ba rannau o’r ardal y bwriedir i’r casgliad
ymestyn?

6.

Yn ystod pa gyfnod o’r flwyddyn y bwriedir gwneud y
casgliad?
(Rhowch ddyddiadau penodol.)

7.
8.

9.

10.

A fwriedir casglu arian?
A fwriedir casglu eiddo arall? Os felly, beth yw ei natur?
Ac a fwriedir gwerthu’r fath eiddo neu ei roi i ffwrdd neu
ei ddefnyddio?
Oddeutu faint o bersonau y bwriedir eu hawdurdodi i
weithredu fel casglwyr yn ardal yr Awdurdod
mae’r cais yn cyfeirio ati?
A fwriedir y dylai cydnabyddiaeth gael ei thalu o
dderbyniadau’r casgliad (a) i’r casglwyr?
(b) i bersonau eraill?
Os felly, ar ba gyfraddau ac i ba ddosbarthau o
bersonau?

(a)
(b)

11.

A wneir cais am drwyddedau ar gyfer casgliadau at yr
un diben mewn ardaloedd eraill?
Os felly, i ba Awdurdodau?
Ac oddeutu faint o bersonau i gyd y bwriedir eu
hawdurdodi i weithredu fel casglwyr?

12.

13.

14.

A oes trwydded neu orchymyn o dan y Ddeddf wedi
cael ei wrthod neu ei ddirymu i’r ymgeisydd, neu hyd y
gŵyr yr ymgeisydd, i unrhyw un sy’n gysylltiedig â
hyrwyddo’r casgliad?
Os oes, rhowch y manylion.

A fwriedir hyrwyddo’r casgliad hwn ar y cyd â chasgliad
stryd? Os felly, a ddymunir i gyfrifon y casgliad hwn
gael eu cyfuno’n llwyr neu’n rhannol â chyfrif y casgliad
stryd?

Os yw’r casgliad er Elusen Ryfel, nodwch a yw’r fath
elusen wedi cael ei chofrestru neu ei hesemptio rhag
cael ei chofrestru o dan Ddeddf Elusennau Rhyfel,
1940 a rhowch enw’r Awdurdod cofrestru a’r dyddiad
cofrestru neu esemptio.

YN UNOL AG ADRAN 2 O DDEDDF CASGLIADAU O DŶ I DŶ 1939,
RWYF DRWY HYN YN GWNEUD CAIS AM DRWYDDED YN CANIATÁU IMI HYRWYDDO’R
CASGLIAD, Y RHODDIR EI FANYLION UCHOD.

Dyddiad:…………………………………………………..

Llofnod:………………………………………………………

NODWCH:
1.

Rhaid gwneud cais am drwydded HEB FOD YN HWYRACH na diwrnod cyntaf y mis cyn y mis y bwriedir
dechrau’r casgliad ynddo.
ain
Gofynnir i sefydliadau gyflwyno ceisiadau erbyn 31 Rhagfyr o bob blwyddyn ar gyfer casgliadau sydd i gael eu
cynnal y flwyddyn ganlynol.

2.

Rhaid llenwi pob adran o’r ffurflen a RHAID amgáu copi o gyfrif mwyaf diweddar unrhyw elusen sydd i fod ar ei
hennill.

3.

Cynghorir ymgeiswyr i sicrhau y gallant, os rhoddir trwydded iddynt, gydymffurfio â Rheoliadau Casgliadau o Dŷ i
Dŷ 1947 ac yn benodol:
a)
Cael y tystysgrifau a bathodynnau casglwyr a ragnodir – mae’n rhaid eu prynu o’r Llyfrfa.
b)
Rhoi i’r casglwyr flychau casglu WEDI’U SELIO a’u rhifo sy’n nodi’n glir beth yw diben y casgliad.
c)
Darparu cyfrif o’r casgliad cyn pen mis ar ôl i’r drwydded ddod i ben.

