
GARDD FOTANEG  
GENEDLAETHOL CYMRU

Cyfarwyddyd i’ch Banc neu 
Gymdeithas Adeiladu i dalu 
trwy Ddebyd Uniongyrchol

Gwarant Debyd Union-
gyrchol

Llenwch y ffurflen gyfan, heblaw am y blychau i ddefnydd swyddogol, 
gan ddefnyddio pin blaengrwn a’i hanfon at:

Cyfarwyddyd i’ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu
Talwch Ddebydau Uniongyrchol Gardd Fotaneg Genedlaethol o’r cyfrif a 
nodir yn Cyfarwyddyd hwn, yn ddibynnol ar yr amddiffyniadau a sicrheir 
gan y Warant Debyd Uniongyrchol. Rwy’n deall y gall y cyfarwyddyd hwn 
aros yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, ac os hynny, trosglwyddir y man-
ylion mewn dull electroneg i’m Banc/Cymdeithas Adeiladu.

Rhif Cyfeirio 

Enw(au) Deiliad(iaid) y Cyfrif

Rhif cyfrif Banc/Cymdeithas Adeiladu

Côd Didoli’r Gangen

Enw a chyfeiriad post llawn y Banc neu’r Gymdeithas Adeiladu

•   Cynigir y Warant hon gan y Banciau a’r Cymdeithasau Adeiladu sy’n rhan o’r Cynllun Debyd Uniongyrchol.  
Mae effeithiolrwydd a diogelwch y Cynllun yn cael eu monitro a’u gwarchod gan eich Banc neu Gymdeithas Adeiladu.

•  Os yw maint y taliadau neu ddyddiadau y taliadau yn newid, bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn eich hysbysu 7 
niwrnod o flaen debydu eich cyfrif neu’n unol â chytundeb fel arall.

•  Os gwneir camgymeriad gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru neu’ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu, fe’ch gwarantir o  
ad-daliad llawn yn syth o’ch cangen o’r swm a dalwyd.

•  Gallwch ddiddymu eich Debyd Uniongyrchol unrhyw bryd drwy ysgrifennu at eich Banc neu Gymdeithas Adeiladu.   
A wnewch chi anfon copi o’r llythyr atom ni.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA32 8HG

Banc/Cymdeithas Adeiladu

Llofnod (au)

Dyddiad

At: Y Rheolwr

Cyfeiriad

Rhif Cyfeirio’r Ardd – defnydd swyddogol yn unig

Gall rhai Banciau a Chymdeithasau Adeiladu wrthod derbyn Cyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol oddi wrth rai mathau o gyfrifon

Dylid datgysylltu’r warant hon a’i gadw gan y Talwr

DDI1

Côd Post

6 9 6 7 6 4

AR GYFER Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru DEFNYDD SWYDDOGOL YN 
UNIG. Nid yw hwn yn rhan o’r cyfarwyddyd i’ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu

Ffurflen Gais Aelodaeth
(cwblhewch a’i dychwelyd drwy’r post neu ei rhoi i dderbynfa’r Ardd)

Aelod Cyntaf Teitl: Yr Athro/Dr/Y Bnr/Y Fns/Mr/Mrs/Miss/Ms/Eraill                                                    ilëer fel y bo’n addas

Blaenlythrennau:                                     Cyfenw:

Cyfeiriad:

     Côd Post:

Cyfeiriad E-Bost:* 
*arwyddwch i dderbyn y newyddion diweddaraf o’r Ardd.

Rhif Ffôn:

Ail Aelod (Ar y Cyd a Theulu) Teitl: Yr Athro/Dr/Y Bnr/Y Fns/Mr/Mrs/Miss/Ms/Eraill                                 Dilëer fel y bo’n addas

Blaenlythrennau:                                     Cyfenw:                                                                                                                           
*Caniatewch 28 diwrnod ar gyfer prosesu ac anfon y pac aelodaeth

Aelodaeth Yn Anrheg: Enw’r prynwr (wyr):

Cyfeiriad y prynwr:

   Côd Post:   Rhif Ffôn:

Dyddiad dechrau’r aelodaeth (e.e. Penblwydd, Nadolig, ac ati):

Neges i ymddangos ar yr anrheg  (hyd at 20 o eiriau)

 Gadewch yn wag er mwyn imi roi neges 
Anrheg i’w hanfon at y prynwr   Anrheg i’w hanfon at y derbynydd   Ticiwch y blwch addas

A y’ch chi’n drethdalwr yn y DG?
Fel trethdalwr yn y DG, gallwch yn awr ychwanegu 25% mwy at werth pob anrheg a roddwch: bydd pob £1 a rowch yn 
werth £1.25 i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru er mwyn cyllido gwaith hollbwysig – heb gostio ceiniog yn ychwanegol 
ichi! Yr unig beth y mae’n rhaid ichi ei wneud yw ticio’r blwch   

Categorïau Aelodaeth* Taliadau Debyd
Math o Aelodaeth – ticiwch gategori addas Uniongyrchol Blynyddol 10 Mlynedd Am Oes
Unigolyn £38    £40  £330    £490   
Ar y Cyd (2 unigolyn yn byw yn yr un cyfeiriad) £55    £60  £480    £725    
Aelodaeth a Mwy (Aelodaeth unigol ynghyd ag un gwestai) £62    £64  £545  £820 
Teulu Un Rhiant (1 unigolyn & hyd at 3 o blant oed 5-18).  £55    £58  £470  £710 
Teulu (2 unigolyn yn byw yn yr un cyfeiriad & hyd at 4 o blant oed 5-18)  £72    £77  £635    £950   

Dull O Dalu: Hoffwn dalu drwy: Siec/Carden Debyd/Visa/Mastercard*/Debyd Uniongyrchol (gweler ffurflen amgaëedig)

Hoffwn hefyd wneud rhodd o: £                 Llofnod: (am Garden Credyd)             

Rhif y Garden:        

Dyddiad Terfyn:                      Rhifau Diogelwch:                         Dyddiad:  

Amgaeaf siec yn daladwy i Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru: Cyfanswm £

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne, Sir Gâr, SA32 8HG

Hoffwn i’r dreth gael ei hadfer ar unrhyw rodddion cymwys neu danysgrifiadau aelodaeth rwyf erioed wedi’u gwneud, neu 
byddaf yn eu gwneud i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, oni hysbysir yn wahanol. Cadarnhaf y byddaf yn talu swm o incwm 
yn y DG neu dreth ar enillion cyfalaf sydd o leiaf yn gyfartal â’r dreth y bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ei hadfer.


