FFURFLEN NODDI A
CHYMORTH RHODD

Diolch am gefnogi Calonnau Cymru. Mae clefyd cardiofasgwlaidd yn gyfrifol am draean o'r holl
farwolaethau yng Nghymru, ac mae cyfradd y marwolaethau'n uwch yma nag yn y rhan fwyaf o
wledydd Gorllewin Ewrop. Mae ein cenhadaeth yn glir - ein nod yw darparu gwell mynediad i
ddiffibrilwyr, hyfforddiant CPR a sesiynau sgrinio'r galon ar draws Cymru a bydd mwy o
fywydau'n cael eu hachub yn y pen draw.
Rydym yn codi arian er mwyn darparu diffibrilwyr, offer achub bywyd a sesiynau sgrinio'r galon ar
hyd a lled Cymru. Bydd pob ceiniog a godir yng Nghymru yn aros yng Nghymru. Helpwch ni i
achub mwy o fywydau yng Nghymru heddiw.
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GALLWCH DDERBYN 25C YCHWANEGOL AM BOB £1 HEB I HYNNY GOSTIO DIM I CHI!
Drwy dicio’r blwch Cymorth Rhodd rwy’n cadarnhau fy mod i am i holl roddion a wnaed gennyf i Galonnau Cymru yn ystod y 4 blynedd ddiwethaf ac unrhyw roddion a all
gael eu gwneud gennyf yn y dyfodol, gael eu trin fel cyfraniadau Cymorth Rhodd hyd nes y clywir yn wahanol. Rwy’n cadarnhau fy mod wedi talu neu y byddaf yn talu swm
o Dreth Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf am bob blwyddyn dreth sydd o leiaf yn gyfartal â’r dreth y bydd yr holl elusennau y byddaf yn cyfrannu iddynt yn ei hadennill ar
aill megis TAW a Threth Gyngor yn gymwys.
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