
ADDYSG GYMRAEG:
SUT GALLAF I
EI HELPU I FFYNNU?

 Rhif Cofrestru’r Elusen: 525762



BETH YW CRONFA GLYNDW
^

R?
Elusen yw Cronfa Glyndw^ r yr Ysgolion Cymraeg a gafodd ei 
sefydlu yn 1963 gan Trefor a Gwyneth Morgan i gefnogi addysg 
Gymraeg ar draws Cymru. Byth ers hynny, mae Cronfa Glyndw^ r 
wedi cyfrannu miloedd o bunnau i ysgolion, cylchoedd meithrin/
Ti a Fi a Mentrau Iaith er mwyn cefnogi addysg Gymraeg. Er 
enghraifft, mae’r Gronfa wedi:

• cyfrannu at gynhyrchu deunydd marchnata gan gynnwys 
taflenni, llyfrynnau a ffilmiau cryno sy’n rhoi gwybodaeth i rieni 
am fanteision addysg Gymraeg a’r ddarpariaeth leol;

• cyfrannu at gynhyrchu baneri, posteri a chardiau busnes i 
hysbysebu lleoliadau cylchoedd meithrin/Ti a Fi;

• galluogi ysgolion a chylchoedd meithrin/Ti a Fi i brynu 
adnoddau newydd er mwyn gwella eu darpariaeth.

Ein nod yw “gwneud gwahaniaeth” ac mae cyfraniadau’r Gronfa 
wedi cynyddu nifer y plant sydd yn derbyn addysg Gymraeg.

Mae Cronfa Glyndw^ r yn cael ei gweinyddu gan fwrdd o 
ymddiriedolwyr yn rhoi o’u hamser yn wirfoddol, ac sydd yn 
ystyried pob cais a ddaw i law. Gallwn ymgynghori â chyrff fel 
Mudiad Meithrin, Rhieni dros Addysg Gymraeg a’r Mentrau Iaith 
wrth benderfynu addasrwydd y ceisiadau. Rydym yn dyfarnu 
symiau sydd yn amrywio o gyn lleied â £75 hyd at £1,000 ac 
weithiau mwy na hynny.



SUT GALLAF I HELPU?
Gallwch chi fod yn rhan o'r gwaith pwysig hwn. Mae'r Gronfa'n 
dibynnu'n llwyr ar gyfraniadau gan gefnogwyr - yn rhoddion 
unigol, archebion banc ac, o bryd i'w gilydd, rhoddion trwy 
ewyllys. Mae pob ceiniog rydym yn ei derbyn yn mynd at waith 
hybu addysg Gymraeg trwy Gymru gyfan. Drosodd ceir ffurflen 
rhodd unigol/reolaidd a rhodd cymorth.

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein gwaith, ewch at 
ein gwefan www.cronfaglyndwr.cymru neu cysylltwch â’r 
Ysgrifennydd Cyffredinol trwy ebost ar llysycoed@btinernet.com 
neu drwy ffonio 029 2089 0571.

GWNEUD CAIS AM GYMORTH
Os hoffech wneud cais am gyfraniad gan y Gronfa tuag at eich 
prosiect, ewch at ein gwefan www.cronfaglyndwr.cymru am 
wybodaeth bellach ynghylch gwneud cais neu ysgrifennwch 
at: Wyn Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol Cronfa Glyndw^ r, Llys 
y Coed, Heol Pantygored, Pentyrch, Caerdydd CF15 9NE neu 
ebostiwch llysycoed@btinternet.com

EICH RHODD
Gofynnwn i chi lenwi’r adrannau hynny o’r ffurflen drosodd 
sydd yn berthnasol, a’i dychwelyd (gyda’ch rhodd) at: Dafydd 
Hampson-Jones, Trysorydd Cronfa Glyndw^ r, 11 Greenwood 
Road, Llandaf, Caerdydd CF5 2QD.



FFURFLEN RODD
Dychwelwch y ffurflen hon (gyda’ch rhodd os yn rhoi rhodd unigol) at: Dafydd 
Hampson-Jones, Trysorydd Cronfa Glyndw^r, 11 Greenwood Road, Llandaf, 
Caerdydd CF5 2QD

Enw(au):     Dyddiad:

Cyfeiriad:     Côd post:

Cyfeiriad e-bost:     Rhif ffôn:

OPSIWN 1: RHODD UNIGOL
Amgaeaf rodd o £  (gwneler sieciau’n daladwy i: ‘Cronfa Glyndw^r yr Ysgolion Cymraeg’)

OPSIWN 2: MANDAD ARCHEB SEFYDLOG
Enw eich banc:  Cyfeiriad y banc:

Taler Swansea Building Society, 11 Cradock St, Abertawe SA1 3EU (côd didoli  23-65-32)

i gredyd ‘Cronfa Glyndw^r yr Ysgolion Cymraeg’, rhif y cyfrif  00030790

y swm o:  £  yn dechrau (dyddiad y taliad cyntaf):

ac yna bob (dyddiad ac amlder):

oni hysbysir yn ysgrifenedig ymhellach NEU ddyddiad y taliad olaf:

gan ddebydu fy nghyfrif/ein cyfrif yn unol â hynny.

Enw’r cyfrif i’w ddebydu:

Côd didoli:   Rhif y cyfrif:

Llofnod(ion):     Dyddiad:

     Rhif ffôn:

DATGANIAD RHODD CYMORTH
Diolch yn fawr am eich rhodd. Os ydych yn drethdalwr, da chi ystyriwch lenwi’r datganiad 
isod hefyd - gallwch ychwanegu 25% at werth eich rhodd i Gronfa Glyndw^ r (oherwydd 
gallwn hawlio ad-daliad o’r dreth incwm). Noder y bydd y datganiad yma yn ddilys ar gyfer 
pob rhodd y dymunwch ei gwneud yn y dyfodol cyhyd ag y byddwch yn drethdalwr:

Eich enw llawn:

Cyfeiriad:     Côd post:

Cyfeiriad e-bost:

Rwyf am i’r rhodd/rhoddion uchod i Gronfa Glyndw^ r yr Ysgolion Cymraeg, pob rhodd a 
wnes ers Ebrill 2000, a phob rhodd a wnaf o ddyddiad y datganiad hwn hyd oni ddywedaf 
yn wahanol, gael eu trin fel cyfraniadau rhodd cymorth:

Llofnod:     Dyddiad:

 / /

 / /

 - -
 / /

 / /

 / /
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