
1 MANYLION Y RHODDWR

Enw llawn 

Cyfeiriad 

Côd Post 
 

2 MANYLION EICH CYFRANIAD (ticiwch y blwch perthnasol)

Amgaeaf y swm o yn Arian Siec Archeb Banc (gweler rhan 4)

i Bwyllgor Apêl  (os yn berthnasol)

Manylion i ymddangos yn rhestr 'Rhoddion i'r Gronfa Leol' yn y Rhaglen (e.e John a Mary Ellis, Llanllonnydd)

Datganiad Rhodd Gymorth                           
Ychwanegwch 25% ar werth eich rhodd

Cas-gwent a Chil-y-coed

£                  :            c

Tro Sir Fynywy yw hi i groesawu yr Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2016.  Gyda'r Eisteddfod fel sefydliad yn costio oddeutu £3.8 miliwn 
mae gan y dalgylch darged o £300,000 i'w gyrraedd fel cronfa leol.  Gyda'r cynllun rhodd gymorth byddwn fel sefydliad corfforedig elusennol 

yn medru derbyn ad-daliad treth o 25% gan yr HMRC ar yr amod eich bod yn talu treth ar incwm neu enillion cyfalaf o fewn y Deyrnas Unedig. 
Mi fydd y cyfraniad ychwanegol yma yn amlwg o gymorth mawr i ochr gyllidol yr Eisteddfod hon, felly fe'ch anogir i lofnodi'r datganiad     

3 DATGANIAD RHODD GYMORTH  (*i'w ddileu fel sy'n briodol)

* Dymunaf i Eisteddfod Genedlaethol Cymru drin fy rhodd fel Rhodd Gymorth.

Arwyddwyd 

Dyddiad 

4 ARCHEB BANC

I Reolwr Banc 

Cyfeiriad 

y swm o £ am  o fisoedd / flynyddoedd* (*i'w ddileu fel yn briodol)

   i ddechrau ar y o  (dyddiad a mis)  

Enw 

Cyfeiriad 

Rhif eich cyfrif 

Yr wyf yn derbyn bod rheidrwydd arnaf i dalu swm o dreth sydd o 
leiaf yn cyfateb i'r swm fydd yr Eisteddfod yn ei hawlio o'r rhodd 

hon. (25c am bob £1 ar hyn o bryd).

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Swyddfa'r Eisteddfod, 40 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd. CF14 5DU                                             Rhif SCE: 1155539

* Ni ddymunaf i Eisteddfod Genedlaethol Cymru drin fy rhodd fel Rhodd Gymorth.

Cangen 

Côd didoli 

Taler i gyfrif  Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2016                     (HSBC 40-16-13 Cyfrif 51492063)

Llofnod  

DYCHWELER I SWYDDFA'R EISTEDDFOD, UNED 15 PARC BUSNES, YR WYDDGRUG, SIR Y FFLINT. CH7 1XP

Dyddiad 


