Ffurflen Danysgrifio Y Dinesydd
2021
Enw …………………………………………………………..….

Ffôn (pwysig) ……………………….

Cyfeiriad …………………………………………………………….………………………………………
Côd Post ……………………………

E-bost ………………………………………………………….

DULLIAU DERBYN

Dewiswch ddull gan roi X yn y blwch perthnasol.
Cyhoeddir 10 rhifyn dros y flwyddyn Ebrill 2021 i Mawrth 2022.
1. £10 - derbyn copi ar-lein. Byddwch yn derbyn copi pdf yn fisol.
2. £12 - derbyn copi caled mewn canolfan (neu trwy law dosbarthwr lleol hyd nes y
bydd y canolfannau lleol yn ail-agor.)
3. £18 – derbyn copi caled trwy’r post.

DULLIAU TALU

Dewiswch ddull gan roi X yn y blwch perthnasol.
A. Talu Ar-lein – gan ddefnyddio ein manylion banc.
Côd Didoli: 60-16-48 a Rhif Cyfrif: 56401388
B. Siec yn daladwy i ‘Dinesydd 2000’
C. Archeb Sefydlog (Archeb Banc) gan ddefnyddio y ffurflen isod.

Canllawiau
Er mwyn i’r Dinesydd allu adnabod eich taliad, awgrymwn eich bod yn defnyddio eich côd post a’ch
cyfenw fel cyfeirnod.
Blwch Cyfeirnod Taliad*

__________________

Os yn talu ar-lein neu gan osod lan Archeb Sefydlog ar wefan y banc, rhowch eich cyfeirnod taliad
yn y blwch sy’n ymddangos ar wefan eich banc ac yna rhowch yr union wybodaeth yn y blwch uchod.
(Yn arferol, cyfyngir y nifer o ddigidau ym mlwch gwefan eich banc i 18, yn cynnwys bylchau.)
Os yn talu trwy archeb sefydlog ar bapur, llenwch a thorrwch y ffurflen isod gan gofio nodi eich
cyfeirnod taliad a danfonwch at eich banc. Hefyd rhowch eich cyfeirnod yn y blwch uchod.
Danfonwch y ffurflen hon (a’r siec os yn berthnasol) at Ceri Morgan, 24 Cwm Gwynlais, Tongwynlais,
Caerdydd, CF15 7HU. E-bost: ceri33@btopenworld.com Ffôn: 07774 816209.
.............................................................................................................................................................

Ffurflen Archeb Sefydlog – i’w hafnon at eich banc
Banc ……………………………………………………….. Côd Post y gangen ……………………………………………...
Cyfeiriad ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Rhif Cyfrif Banc ……………………………………….

Côd Didoli ………………………………………………….......

Cyfeirnod Taliad* ........................................................................................................................
Yr wyf yn eich awdurdodi i dalu i gyfrif Dinesydd 2000, Banc NatWest, Pencoed, Rhif Cyfrif
56401388, Côd Didoli 60-16-48 y swm o £ _______ (ffigyrau) ar ___/___/ 20__ (dyddiad y taliad
cyntaf) ac wedyn bob blwyddyn (annually) hyd nes y dilëir y gorchymyn gennyf mewn ysgrifen.
Llofnod …………………………………………………………………..

Dyddiad

Enw ………………………………………………………………………

Rhif Ffôn (pwysig) ……………………………

Cyfeiriad …………………………………………………………………………………

____/_____/20_____

Côd Post …………………………..

