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CYNGOR SIR CAERFYRDDIN
Gorchymyn i’ch
Banc neu Gymdeithas Adeiladu
i dalu trwy Ddebyd
Uniongyrchol
Llenwch y ffurflen yn gyfan gan ddefnyddio beiro a’i
hanfon at:

Ddebyd
Uniongyrchol
Treth Annomestig

Rhif Adnabod y Sawl a Delir

8

5

8

2

2

6

AT DDEFNYDD SWYDDOGOL YN UNIG
Nid yw hwn yn rhan o’r gorchymyn i’ch Banc/Cymdeithas Adeiladu

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Sir Caerfyrddin
Tŷ Elwyn
Llanelli
SA15 3AP
Enw(au) Deiliad/Deiliaid y Cyfrif

Ticiwch y dull o dalli sydd orau gennych os gwelwch
yn dda.
Rhif cyfrif y banc/cymdeithas adeiladu
Misol
Bob 6 Mis
Blynyddol

Rhif Adnabod y Gangen

Enw a chyfeiriad llawn eich Banc neu Gymdeithas Adeiladu
At Rheolwr Banc/Cymdeithas Adeiladu

Cyfeiriad

}

15fed

Gorchymyn i’ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu
Talwch Cyngor Sir Caerfyrddin trwy Ddebyd
Uniongyrchol o’r cyfrif a enwir yn y Gorchymyn hwn
yn unol ag amodau’r Gwarant Debyd Uniongyrchol.
Rwy’n deall y gallai Cyngor Sir Caerfyrddin gadw’r
Gorchymyn hwn ac anfon y manylion trwy gyfrwng
electronig i’m Banc/Cymdeithas Adeiladu.
Llofnod

Côd Post

Rhif Cyf

Dyddiad

Gall Banciau a Chymdeithasau Adeiladu wrthod Gorchymyn Debyd Uniongyrchol ar gyfer rhai mathau o gyfrifon

$
Dylai’r sawl sy’n talu ddatgysylltu’r gwarant hwn a’i gadw.

Y Gwarant Debyd Uniongyrchol
l Mae’r Warant hon yn cael ei chynnig gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy’n derbyn

Ddebyd
Uniongyrchol

cyfarwyddiadau i dalu Debyd Uniongyrchol
l Os bydd unrhyw newid yn symiau, dyddiadau neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn rhoi

gwybod i chi 10 niwrnod gwaith cyn i’ch cyfrif gael ei ddebydu, neu fel y cytunwyd fel arall. Os byddwch chi’n gofyn i
Cyngor Sir Caerfyrddin gasglu taliad, bydd cadarnhad o’r swm a’r dyddiad yn cael ei roi i chi pan wneir y cais
l Os bydd Cyngor Sir Caerfyrddin 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
l 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 Caerfyrddin yn gofyn i chi wneud hynny
l 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.

