CYNGOR CYMUNED

RHOSLLANNERCHRUGOG
COMMUNITY COUNCIL
CAIS AM GRWP CYMUNED DECHRAU ARIANNU
Cwblhewch y ffurflen mewn llythrennau breision os gwelwch yn dda gan
ddefnyddio inc du.
Os yw unrhyw gwestiwn sy’n amherthnasol atebwch “Amherthnasol” os gwelwch
yn dda.
ENW LLAWN YR YMGEISYDD:Enw
Cyfeiriad

Cod Post
Rhif Ffon _____________________________________________
Ebost ________________________________________________
ENW’R MUDIAD Y GWNEIR CAIS AR EI GYFER(OS BYDD Y CAIS YN
LLWYDDIANNUS, FE ANFONIR Y SIEC I’R CYFEIRIAD YMA): Enw
Cyfeiriad

Cod Post
Rhif Cofrestredig Elusennol
ENW’R YSGRIFENNYDD:-

ENW’R TRYSORYDD:-

Enw

Enw

Cyfeiriad

Cyfeiriad

Cod Post

Cod Post
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ENW’R ARCHWILWYR:-

ENW’R BANCWYR:-

Enw

Enw

Cyfeiriad

Cyfeiriad

Cod Post

Cod Post

Nodau neu amcanion y mudiad:-

Post Code

Post Code

Datganwch yn union at ba bwrpas y ceisir grant, yn cynnwys amcangyfrif o gostau
unrhyw brosiect neilltuol-

Rhoddwch fanylion llawn am unrhyw grantiau neu gymorth ariannol arall a gafwyd
neu a geisir o ffynonellau eraill yn cynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a
datganwch y maint a godwyd yn wirfoddol yn y gymdogaeth tuag at y prosiect:-

2

Os yw’r gymdeithas, corff neu fudiad yn gweithredu ar hyn o bryd, amgaewch gopi
o’r cyfrifon olaf i gael eu harchwilio, Adroddiad Archwilydd Annibynnol neu’r
datganiadau banc diweddaraf os gwelwch yn dda.
Eitemau a amgaewyd:-

Ychwanegwch unrhyw wybodaeth fanwl arall a fyddai o help wrth ystyried y cais
hwn os gwelwch yn dda:-

Dychwelwch y ffurflen a gwblhawyd ynghyd ag unrhyw dystiolaeth gefnogol os
gwelwch yn dda at:RHOSLLANNERCHRUGOG COMMUNITY COUNCIL
BRYN MAELOR, STRYT PEDR, RHOS, WRECSAM LL141RG
BRYN MAELOR, PETER ST., RHOS, WREXHAM, LL14 1RG
Rhif Ffôn / Telephone (01978) 840007
Ffacs/fax (01978) 840007
e.mail wendyowens1@hotmail.com
rhoscomcouncil@outlook.com
Diogelu Data

Caiff y wybodaeth a roddir gennych ar y ffurflen hon ei brosesu ar fas data, er mwyn
cael prosesu’ch cais yn unig ac yn unol â deddfwriaeth berthnasol.
Manylion Banc:
BANC: ______________________________________________________
RHYF CYFRIF BANC:__________________________________________
BANC RHIF COD: _____________________________________________
Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol

Mae'r wybodaeth a geir yn y cyfathrebiad hwn gan yr anfonwr yn gyfrinachol. Fe'i
bwriedir yn unig i'w ddefnyddio gan y derbynnydd ac eraill sydd wedi'u hawdurdodi
i'w dderbyn. Os nad chi yw'r derbynnydd, fe'ch hysbysir drwy hyn bod unrhyw
ddatgelu, copïo, dosbarthu neu weithredu mewn perthynas â chynnwys y wybodaeth
hon wedi'i wahardd yn llym ac efallai y bydd yn anghyfreithlon.
(Deddf Diogelu Data 2018 )
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