CAIS I FOD YN UN O GYFEILLION Y GANOLFAN CYNGOR
Enw: ..............................................................................
Cyfeiriad: ...........................................................................
E-bost: ..............................................................................
Hoffwn roi £ ......... .. neu £ ............ y mis a dod yn Gyfaill i
Cyngor Canolbarth Cymru.
Rwyf yn drethdalwr ac rwyf am i Cyngor Canolbarth Cymru
drin pob rhodd a wnaf o ddyddiad y Datganiad hwn hyd
nes i mi eich hysbysu fel arall fel rhoddion Cymorth Rhodd
(Croeswch allan os nad ydych yn talu treth)
Llofnod ...................................... Dyddiad ..............................
FFURFLEN ARCHEBU SEFYDLOG
I'r ...................................................... (BANC)
Côd Didoli ... .....................
Rhif cyfrif...........................
Enw ... ..............................
Rwy'n awdurdodi i chi dalu swm o £ ......... (.................. punt) yn
cychwyn ar y ....................... a phob mis canlynol ar y 1af o'r mis,
i Gyfrif Ganolfan Cynghori Bro Ddyfi (yn masnachu fel Cyngor
Canolbarth Cymru) Rhif elusen 1111040.
Banc HSBC Côd Didoli 40-31-03 Rhif Cyfrif 01060260
hyd nes y clywir yn wahanol.
Llofnodwyd ..................................Dyddiad ..................

Cyfeillion Cyngor Canolbarth Cymru
Rydym wedi bod yn helpu pobl Canolbarth Cymru ers dros ddeg ar
hugain o flynyddoedd ond rydym yn brin iawn o arian ac yn wirioneddol
angen eich help er mwyn gallu parhau. Rydym angen tua £23,000 y
flwyddyn o incwm rheolaidd er mwyn gallu aros ar agor a pharhau i
helpu pobl gyda'u problemau.
Rydym yn eich gwahodd i ymuno â Chyfeillion Cyngor Canolbarth
Cymru a chyfrannu tuag at ein costau. Yn ôl am hyn, byddwn yn gallu
aros ar agor i chi ac eich teuluoedd, a byddwn yma bob amser gyda
chymorth gonest, diduedd a chyfrinachol, yn rhad ac am ddim
Rydym yn gofyn i chi am jyst £5 neu fwy bob mis, ac os ydych yn dalwr
treth, gallwn hawlio £1.25 ychwanegol o HMRC o dreth yr ydych eisoes
wedi talu.
I wneud hyn, does ond angen i chi lenwi'r ffurflen ar y dudalen gyferbyn
a'i ddychwelyd i ni, ynghyd â rhodd blynyddol neu un rhodd, neu
gallwch gwblhau'r Gorchymyn Sefydlog a byddwn yn casglu y
rhodd oddi wrthych bob mis. Nyd oes hyd yn oed angen i chi gofio i
dalu ni!!

Os hoffech wneud un rhodd, neu rhodd misol rheolaidd, heb
ddod yn gyfaill o Cyngor Canolbarth Cymru ac heb sefydlu
Archeb Sefydlog, yna gallwch wneud hyn drwy ymweld â ein
tudalen we ‘LOCAL GIVING’
www.localgiving.org/advice-mid-wales-canolfan-cynghori-bro-dyfiadvice-centre
Cofiwch trwy ein helpu ni, gallwn ni eich helpu chi!!

Diogelu Data - RGDC

Mae Cyngor Canolbarth Cymru wedi ymrwymo i warchod eich gwybodaeth
bersonol. Ein sail gyfreithiol ar gyfer casglu, prosesu a rhannu gwybodaeth
bersonol yw fel y nodir yn ein Polisi Preifatrwydd. Gellir anfon copi o hwn atoch
ar gais.
I ddarganfod mwy am sut yr ydym yn trin, rhannu a storio eich gwybodaeth
bersonol a sut i ddiwygio neu ofyn am gopi o unrhyw wybodaeth bersonol sydd
gennym amdanoch chi, neu ofyn am gael ei ddileu, yna cysylltwch â ni
(manylion dros y dudalen)

Sut i gysylltu â ni
Dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener
Taro mewn - 10.30yb -2.30yh
Gallwch gael apwyntiadau ar ddyddiau eraill
yr wythnos, neu gallwch ein ffonio ni ar
01654 700 192
Os nac oes ateb, yn fwy na thebyg rydym yn
brysur, felly os gadewch neges mi wneuth
cynghorydd eich galw yn ôl cyn gynted â phosib.

Neu gallwch ein e-bostio enquiries@advicemidwales.org.uk
Gallwch hefyd weld ein gwefan –
www.advicemachynlleth.org.uk
neu ddod o hyd in ni ar facebook

Helpwch ni i barhau i
gyflawni help i unigolion,
teuluoedd a chymunedau
yng Nghanolbarth Cymru
trwy fod yn Gyfaill i ni os
gwelwch yn dda
Mae Cyngor Canolbarth
Cymru yn eich gwahodd i
ddod yn Gyfaill i ni

