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A fyddech cystal â fy noddi i (enw): 

I (digwyddiad rydych yn cymryd rhan ynddo):

Er budd: 
(Yn cynnwys maes, er enghraifft, Pobl Hŷn, neu adran neu wasanaeth penodol, er enghraifft,  
Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd)

Ffurflen Noddi a Datgan 
Rhodd Cymorth

Elusen Gofrestredig Rhif. 1138976

Enw llawn  
(enw cyntaf a chyfenw)

Cyfeiriad cartref (angenrheidiol dim ond os ydych yn rhoi Rhodd Cymorth gyda’ch rhodd).  
Peidiwch â rhoi eich cyfeiriad gwaith yma. 

Cod Post Swm £ Dyddiad 
talu

Rhodd  
Cymorth?

Mrs Anne Enghraifft Bryn Tirion, Coed y Brenin, Caenarfon, Gwynedd LL55 1GA £ 20.00 23/11/2014 
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£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Cyfanswm y rhoddion £

Cyfanswm y rhoddion Rhodd Cymorth £

Dyddiad trosglwyddo’r rhoddion i Awyr Las / /

“ Mae Rhodd Cymorth yn wych. Drwy Rhodd Cymorth – rhyddhad  
treth gan y Llywodraeth – mae elusennau’n cael mwy o arian o roddion. 
Am bob £1 o rodd, mae Awyr Las yn gallu hawlio 25% yn ychwanegol, 
ond heb unrhyw gostau ychwanegol i ni, y rhoddwyr. Drwy wneud 
yn siwr fod PAWB a’m cefnogodd yn ticio’r bocs Rhodd Cymorth ar fy 
ffurflenni noddi a gwneud yn siwr fy mod wedi cael enwau llawn a 
chyfeiriad cartref llawn, tyfodd y cyfanswm a godais o £1,000 i £1,250 
oherwydd Rhodd Cymorth. Mae hynna’n 50 cacen pen-blwydd a  
llawer o hwyl celf a chrefft i gleifion!” Lynda Jones, Sir Ddinbych

Os wyf wedi ticio’r bocs ‘Rhodd Cymorth?’, rwy’n cadarnhau fy mod yn drethdalwr Incwm neu Enillion Cyfalaf y DU. Rwyf wedi darllen y 
datganiad hwn ac eisiau i Awyr Las adennill treth ar y rhodd isod a roddir ar y dyddiad a ddangosir. Rwy’n deall y bydd raid i mi dalu 
cyfanswm Treth Incwm a / neu Dreth Enillion Cyfalaf yn y flwyddyn dreth, sydd yr un faint o leiaf â’r dreth y bydd yr holl elusennau rwyf 
yn rhoi rhoddion iddynt yn adennill ar fy rhoddion ar gyfer y flwyddyn honno. Rwy’n deall nad yw trethi eraill fel TAW a Threth y Cyngor 
yn gymwys. Rwy’n deall y bydd yr elusen yn adennill 25c o dreth ar bob £1 rwyf yn ei rhoi.

Awyr Las yw’r elusen ar gyfer gofal iechyd gwell yng Ngogledd Cymru. 
Gwnewch wahaniaeth i gleifion a’u teuluoedd – gyda ni. 




