
Eisteddfod Talaith a Chadair Powys 2020  
Rhosllannerchrugog a’r Cylch Gorffennaf 17eg a 18fed 2020 

 
Yr wyf yn dymuno noddi gwobr ariannol i enillwyr (1af,2il neu 3ydd) cystadleuaeth. 

Enw : ____________________________________________________________________ 

Cyfeiriad: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Rhif Ffôn: ____________________________E bost:_______________________________ 

 

Ewch i safle we Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (http://smala.net/steddfota/) i lawrlwytho y 
Rhestr Testunau. 

Nodwch eich dewis isod 

⃝  Unrhyw gystadleuaeth* 

⃝  Unrhyw gystadleuaeth mewn adran o’m dewis* 

 NODWCH YR ADRAN________________________________________________________ 

⃝  Cystadleuaeth penodol**    

NODWCH Y GYSTADLEUAETH _________________________________________________ 

* SYLWER Gall eich cyfraniad ariannol gael ei rannu rhwng sawl cystadleuaeth / safle 

** SYLWER Os yw’r gystadleuaeth wedi ei noddi yn barod fe fyddwn yn dewis cystadleuaeth 
tebyg. 

 

⃝  Yr wyf yn dymuno i’m enw fel uchod ymddangos yn Rhaglen y Dydd. 

⃝  Yr wyf yn dymuno  i’m cyfraniad ymddangos yn Rhaglen y Dydd fel â ganlyn  

e.e. er côf am XXXXXXXX 

Nodwch _________________________________________________________________ 

⃝  NID wyf yn dymuno i’m enw ymddangos yn Rhaglen y Dydd.  

 

http://smala.net/steddfota/


Dull o dalu eich cyfraniad: 

1) Trwy BACS  Enw y cyfrif : Eisteddfod Powys Rhos a’r Cylch 2020                           

Rhif y Cyfrif   75361860                        Côd didoli   30-98-97 

PWYSIG Dychwelwch y ffurflen at  Gareth Thomas hyd yn oed os ydych yn talu dros y we drwy 

BACS gan nodi rhif y trosglwyddiad _________________  gan hefyd nodi isod os ydych yn rhoi 

Rhodd Cymorth neu beidio. 

neu 

2) Trwy SIEC yn daladwy i “Eisteddfod Powys Rhos a’r Cylch 2020” 

 
  Gareth Thomas, Afallon, 26 Stryt y Capel, Ponciau, Wrecsam LL14 1SD 

 

 
Er mwyn rhoi Rhodd Cymorth ar eich cyfraniad mae’n rhaid ticio’r blwch isod: 
 

□  Rwyf am roi Rhodd Cymorth ar fy nghyfraniad o £___________________ 
 
Enw’r Elusen : Cymrodoriaeth Talaith a Chadair Powys  Rhif Elusen : 502565 

Rwyf yn drethdalwr yn y DU ac yn deallt y byddaf yn talu llai o dreth Incwm a/neu Dreth 
Enillion Cyfalaf yn y flwyddyn dreth bresennol na swm y Rhodd Cymorth a hawliwyd ar fy holl 
gyfraniadau, fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth. 

Fy manylion 

Enw Llawn : __________________________________________________________________ 

Cyfeiriad Llawn : ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Côd Post : ___________________________   Dyddiad : _______________________________ 

 

Arwyddwyd 


