Un o 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd yw Wales
PEN Cymru. Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y
byd.
Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n
ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr o’r byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu
poeni neu’n dod yn destun ymosodiad oherwydd eu gwaith ysgrifennu. Mae iddo
bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu,
merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch.
Mae Wales PEN Cymru’n cynnig cyfle i ysgrifenwyr yng Nghymru i ymuno â
sefydliad rhyngwladol ac i fod yn perthyn i gymuned fyd-eang sy’n brwydro dros
ryddid mynegiant. Bydd aelodau yn derbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau a
thrafodaethau gydag ysgrifenwyr rhyngwladol a gweithredwyr ac yn cael eu hannog i
gymryd rhan yn ymgyrchoedd PEN yng Nghymru a thu hwnt.
Mae aelodaeth yn agored i ysgrifenwyr, newyddiadurwyr, cyfieithwyr, golygyddion a
myfyrwyr ysgrifennu creadigol sy’n tanysgrifio i amcanion siarter PEN:
http://www.pen-international.org/pen-charter/
Am ragor o fanylion neu i ymaelodi a thalu arlein ewch i:
www.walespencymru.org.uk neu walespencymru@gmail.com
Tâl aelodaeth blynyddol

£4 y mis (cyflogedig)

£2 y mis (di-waith)

Cais Ymaelodi (trwy’r post)
Enw: …………………………………………………..
Cyfeiriad: ………………………………………………….…………………………..
………………………………………………………....................................................
Rhif ffôn: ……………………………………………...
E-bost: ………………………………………………
Cwblhewch y Mandad Archeb Sefydlog os gwelwch yn dda
neu amgau siec am £48 (£24) yn daladwy i Wales PEN Cymru
a’i hanfon hefo’r ffurflen hon at:
Wales PEN Cymru, Mercator Rhyngwladol, Yr Hen Goleg, Aberystwyth, SY23 2AX

MANDAD ARCHEB SEFYDLOG
Cwblhewch pob rhan o’r ffurflen os gwelwch yn dda, arwyddwch a dychwelwch i:
Wales PEN Cymru, Mercator Rhyngwladol, Yr Hen Goleg, Aberystwyth, SY23 2AX

MANYLION EICH BANC
At: Y Rheolwr

Eich Banc/Cymdeithas Adeiladu:

Cyfeiriad:

Côd Post:

ENW DEILYDD/DEILIAID Y CYFRIF

CÔD SORTIO’R BANC
---

---

RHIF Y CYFRIF BANC

EICH CYFEIRNOD (bydd yn ymddangos ar eich datganiadau banc)

Taler os gwelwch yn dda i Wales PEN Cymru, cyfrif rhif 65736704, Co-operative
Bank, PO Box 150, Delf House, Skelmersdale, WN8 6GG, Côd Sortio 08-92-99, y
swm o:
£.............. * ar y ......... dydd o fis ............................. 2016 ac wedi hynny taliadau
misol o £4 (neu £2) dilëer fel sy’n briodol hyd nes rhoddir rhybudd pellach.
Llofnod (ion) ......................................................................... Dyddiad: .....................
Cyfeiriad e-bost:
...........................................................................................................
(ar gyfer derbyn cadarnhad a chylchlythyrau)

* Mae’n bosibl y byddwch yn awyddus i gyfrannu i Gronfa’r Ysgrifenwyr yn y
Carchar (Writers in Prison Fund)

