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GWASANAETH LLYFRGELL PRIFYSGOL BANGOR  
FFURFLEN GOFRESTRU I DDEFNYDDWYR ALLANOL 

 

Gall unrhyw un wneud cais i fod yn fenthyciwr allanol o'r llyfrgell.   Bydd angen i chi dalu blaendal diogelwch o £50 
a'r tanysgrifiad blynyddol yw £30.   
 
Defnyddiwch y ffurflen gais hon os gwelwch yn dda a'i dychwelyd i unrhyw un o'n desgiau Gwasanaeth Cwsmeriaid 
yn ystod ein horiau gwasanaeth gan  staff.  Bydd angen i chi gadarnhau pwy ydych adeg gwneud y cais (nodir 
dogfennau adnabod derbyniol ar gefn y ffurflen) a dod â'ch taliad tanysgrifiad a blaendal diogelwch gyda chi 
(cyfanswm o £80).  Rydym yn derbyn arian parod, sieciau a chardiau debyd neu gredyd. 
 
Bydd angen i chi adnewyddu eich tanysgrifiad yn flynyddol a hynny o fewn tri mis i'r dyddiad adnewyddu.  Rhaid 
talu unrhyw ddirwyon neu daliadau am eitemau a gollir/niweidir cyn y gellir adnewyddu tanysgrifiadau.    
 
Nodwch eich manylion mewn priflythrennau. 

 

Teitl:  
 

Cyfenw: 
 

Enw(au) cyntaf: 
 
 
Cyfeiriad:  Rhif ffôn: 

 
 
 
 

Cod post: E-bost: 

I ddibenion marchnata: 
Y rheswm pam y dymunwch ddefnyddio'r Gwasanaeth Llyfrgell: 
 

Rwy'n cytuno i gydymffurfio â'r telerau uchod a Pholisi'r Llyfrgell ar Ddefnydd Derbyniol.  Rwyf wedi darllen 
Hysbysiad Preifatrwydd Llyfrgell Prifysgol Bangor. 

Llofnod: 

Dyddiad: 

At ddefnydd y swyddfa’n unig: 

Blaendal Diogelwch £50 wedi'i dalu: [Dyddiad]  
Tanysgrifiad £30 wedi'i dalu: [Dyddiad]  
Dull talu: 

Gwiriwyd dogfennau adnabod gan: [Enw’r aelod 
staff] 
Prawf adnabyddiaeth: [Math] 
Prawf cyfeiriad: [Math] 

Dyddiad dechrau'r aelodaeth:  Dyddiad daw'r aelodaeth i ben: 

Cymeradwywyd yr aelodaeth gan: Llofnod: 

 

https://www.bangor.ac.uk/library/about/acceptable-use.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/library/visitor/walkinaccess/documents/PrivacyNoticeWELSH.pdf
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Dogfennau adnabod a dderbynnir 
 
I gael Cerdyn Llyfrgell Defnyddiwr Allanol rhaid i chi ddod â dwy ddogfen gyda chi - un o restr A i brofi pwy ydych chi 
ac un o restr B i brofi eich cyfeiriad.  
 
A. Prawf o bwy ydych chi (rhaid iddo gynnwys llofnod dilys):  

 Pasbort/cerdyn adnabod cenedlaethol o'r UE 
 Trwydded yrru o'r Deyrnas Unedig 
 Cerdyn banc neu gerdyn credyd 

 
B. Prawf cyfeiriad:   

 Trwydded yrru gyda chyfeiriad 
 Bil treth cyngor neu wasanaethau (a ddarparwyd o fewn y tri mis diwethaf) 
 Cyfriflen banc neu gymdeithas adeiladu (a ddarparwyd o fewn y tri mis diwethaf 
 Cyfriflen cerdyn credyd (a ddarparwyd o fewn y tri mis diwethaf) 

 

 


