
Datganiad Cymorth Rhodd Elusennol 
Elusen Reg. Rhif: 1196905 

 
 

 
 

Rhowch hwb o 25c i'ch rhodd o Gymorth Rhodd am bob £1 a roddwch 
Mae Rhodd Cymorth yn cael ei adennill gan yr elusen o’r dreth a dalwch ar 

gyfer y flwyddyn dreth gyfredol. Mae angen eich cyfeiriad, gan gynnwys eich 
cod post, i'ch adnabod fel trethdalwr cyfredol y DU. 

 
Er mwyn cael Cymorth Rhodd rhaid i chi dicio’r blwch isod: 
❏ Rwyf eisiau Rhodd Cymorth fy rhodd o £______________ ac unrhyw 

roddion a wnaf yn y dyfodol i Ymddiriedolaeth Treftadaeth Abaty Cwmhir 
Rwy’n drethdalwr yn y DU ac yn deall os byddaf yn talu llai o Dreth Incwm a/neu 

Dreth Enillion Cyfalaf yn y flwyddyn dreth gyfredol na’r swm o Gymorth Rhodd 
a hawlir ar fy holl roddion, fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth. 

 
 
Rhowch wybod i’r Elusen os ydych: 
❏ eisiau canslo'r datganiad hwn 
❏ newid eich enw neu gyfeiriad cartref 
❏ ddim bellach yn talu digon o dreth ar eich incwm a/neu enillion cyfalaf 
Os ydych yn talu Treth Incwm ar y gyfradd uwch neu ychwanegol ac eisiau cael y 
rhyddhad treth ychwanegol sy’n ddyledus i chi, rhaid i chi gynnwys eich holl 
roddion Rhodd Cymorth ar eich Ffurflen Dreth Hunanasesiad neu ofyn i Gyllid a 
Thollau EM addasu eich cod treth. 
 
 
Enw: 
                                                                     
Cyfeiriad: 
 
 
 
Côd Post: 
 
Llofnod: 
 

 
Gallwch sganio ac e-bostio eich ffurflen Datganiad Cymorth Rhodd 

wedi'i chwblhau i: cwmhirabbey@gmail.com neu ei phostio at Jackie yn 
y cyfeiriad drosodd 



Abbey Cwmhir Heritage Trust 
Ymddiriedolaeth Treftadaeth Abaty Cwmhir 

 

Treftadaeth Gymunedol 
yng nghanol canolbarth Cymru 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
       www.abbeycwmhir.org



 
 

 
 

 
 

Nod yr Ymddiriedolaeth yw hybu addysg y cyhoedd am gadwraeth a 
phwysigrwydd hanesyddol a diwylliannol Abaty Cwm-hir trwy 

ddarparu gwybodaeth, digwyddiadau, ymchwil a dysgu parhaus. 
 

 
 
 
Yn ogystal â rhoi cefnogaeth i amcan yr Ymddiriedolaeth, fel aelod byddwch 
yn derbyn: 
 

• Hysbysu'n gynnar am sgyrsiau a theithiau maes a drefnwyd gan yr 
Ymddiriedolaeth ar-lein a lleol gan yr AHT 

• Diweddariad blynyddol i aelodau ar weithgareddau'r 
Ymddiriedolaeth, y cyfle i ddylanwadu ar ymchwil yr 
Ymddiriedolaeth a chrynodeb o drafodion y Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol ar gyfer y rhai na allant fod yn bresennol. 

• Mynediad am ddim i bob Sgwrs Ar-lein 
• Cyfradd ddisgowntedig o £12 (pris arferol £18) ar gyfer Llyfr 

‘Abbeycwmhir: History, Homes and People’ 
 
Mae’r Ymddiriedolaeth hefyd yn darparu: 
 

• Cylchlythyr i'r cyhoedd yn crynhoi ei waith ymchwil a 
gweithgareddau cymunedol 

• Y cyfle i wirfoddolwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil 
sy'n gysylltiedig â nodau'r Ymddiriedolaeth 

• Darparu digwyddiadau hyfforddi sy'n gysylltiedig ag ymchwil yr 
Ymddiriedolaeth 

• Cael mynediad at unrhyw gyhoeddiadau ymchwil AHT 
• Gwasanaeth coffa blynyddol i Llywelyn ap Gruffydd 
• Gweithgareddau allgymorth treftadaeth gymunedol 

 
 

 
  



 
 

 

Cais am Aelodaeth 
 

Enw: 
E-bost: 
Cyfeiriad: 
 
Côd Post: 
Rhif Cyswllt: 
 

Rwyf i/Rydym yn dymuno ymuno ag Ymddiriedolaeth Treftadaeth Abaty 
Cwmhir am y gost flynyddol o £15 (£20 ar gyfer aelodaeth deuluol – un 
cartref). Amgaeaf siec am £............ yn daladwy i Ymddiriedolaeth 
Treftadaeth Abaty Cwmhir 
 
Anfonwch at Jackie Marriott, Yr Hen Ysgol, Abaty Cwm-hir, Llandrindod, 
Powys LD1 6PL 
NEU bydd yn talu drwy BACS i: 
 
Enw'r Cyfrif: ABBEY CWMHIR HERITAGE TRUST 
Cod Didoli: 309626 
Rhif y Cyfrif: 78481868 
Cyfeirnod: Aelodaeth AHT 
 
AC rwy'n sefydlu Rheol Sefydlog yn fy manc i'w dalu ar 1 Ebrill nesaf. 
 
Llofnodwyd: 
 
Dyddiad: 
 

Gallwch sganio ac e-bostio eich Ffurflen Gais am Aelodaeth wedi'i 
chwblhau i: cwmhirabbey@gmail.com neu ei phostio at Jackie yn y 

cyfeiriad uchod 
 

Trowch drosodd i gwblhau Ffurflen Datganiad Cymorth Rhodd (os yn 
berthnasol) 

 


