
 

 
   

  Cyfarwyddyd i’ch Banc neu Gymdeithas 
  Adeiladu i dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol Cwblhewch y ffurflen gyfan gan ddefnyddio pen inc, 

 ac anfonwch hi at: 
 

Cyngor Sir Ddinbych 

Adran Gyllid, Adran Mân Ddyledion 
 
Ty Russell 

Ffordd Churton 

Y Rhyl 

LL18 4BY 

 
 Rhif Defnyddiwr Gwasanaeth 

 

 7 6 5 0 2 9    
  

  

AT DDEFNYDD SWYDDOGOL CYNGOR SIR DDINBYCH YN UNIG 

 Nid yw hwn yn rhan o'r gorchymyn i'ch banc neu cymdeithas adeiladu 
 
  Dyddiad talu:  misol ar 28ain neu yn syth ar ôl y dyddiad hwn 

 
  Eich enw: 
 
  Eich cyfeiriad: 
 
 
 
 
  Cod post: 
 

 
  Rhif ffôn cysylltu:  
 

 

Enw(au) Deiliad/deiliaid y cyfrif 
 

 

  

Rhif y cyfrif banc/cymdeithas adeiladu  

         

Cod didoli cangen 

         
 

Enw a chyfeiriad post llawn eich Banc/Cymdeithas Adeiladu    

At: Y Rheolwr Banc/Cymdeithas adeiladu   Cyfarwyddiadau i’ch banc neu gymdiethas adeiladu 

 
A fyddech cystal â thalu Cyngor Sir Ddinbych o’r cyfrif a nodir ar y 

cyfarwyddyd hwn yn amodal ar y mesurau a sicrheir gan y diogelwch 

Gwarant Debyd Uniongyrchol. Deallaf y gall y cyfarwyddyd hwn aros gyda 

Cyngor Sir Ddinbych ac, os felly, anfonir manylion yn electronig i’m 

Banc/Cymdeithas Adeiladu. 

 

Cyfeiriad  

  
 Llofnod(ion) 

  

Cod post   

 

 

 

 

 

Cyfeirnod  Dyddiad       
Reference number required otherwise we will not be able to 
process this mandate.  
Mae angen y rhif cyfeirio neu ni fedrwn brosesu’r 
gorchymyn hwn.           

 
 

Gall Banciau/Cymdeithasau Adeiladu wrthod derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol o rai mathau o gyfrifon 

  

Dylai'r talwr ddatgysylltu a chadw'r gwarant hwn 

Gwarant Debyd Uniongyrchol 
 

 Mae’r Warant hon yn cael ei chynnig gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy’n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debyd 
Uniongyrchol 

 Os bydd unrhyw newid yn symiau, dyddiadau neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Cyngor Sir Ddinbych yn rhoi 
gwybod i chi 10 diwrnod gwaith o flaen llaw  cyn i’ch cyfrif gael ei ddebydu, neu fel y cytunwyd fel arall. Os byddwch chi’n 
gofyn i Cyngor Sir Ddinbych gasglu taliad, bydd cadarnhad o’r swm a’r dyddiad yn cael ei roi i chi pan wneir y cais 

 Os Cyngor Sir Ddinbych neu eich banc neu gymdeithas adeiladu, yn gwneud camgymeriad ynghylch talu eich Debyd 
Uniongyrchol, mae gennych yr hawl i dderbyn ad-daliad llawn ar unwaith o’r swm a dalwyd gan eich banc neu 
gymdeithas adeiladu 

      Os byddwch chi’n derbyn ad-daliad nad oedd gennych yr hawl i’w dderbyn, mae’n rhaid i chi ei dalu yn ôl pan fydd    
      Cyngor Sir Ddinbych yn gofyn i chi wneud hynny            

 Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol unrhyw bryd drwy gysylltu â’ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y bydd 
angen cadarnhad ysgrifenedig. Rhowch wybod i ninnau hefyd, os gwelwch yn dda. 

 

 


