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Ydych chi'n talu eich rhent drwy 

Ddebyd Uniongyrchol?  

Os nad ydych chi, darllenwch ymlaen  

Debyd Uniongyrchol yw'r ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus o dalu eich rhent. Trwy ddewis 
talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, ni fydd byth angen i chi boeni am golli taliad, ysgrifennu 
siec na chiwio mewn swyddfeydd arian parod y cyngor na swyddfeydd post. Gallwch hyd 
yn oed talu eich ôl-ddyledion drwy ddebyd uniongyrchol. 

 

I'w wneud hyd yn oed yn haws i dalu drwy Ddebyd Uni ongyrchol, mae'r cyngor 
bellach yn cynnig dau ddyddiad talu bob mis – ar y 15fed  neu  ar ddiwrnod gwaith 
olaf pob mis – yn ogystal â Debyd Uniongyrchol wyth nosol.  

 

Gallwch hefyd dalu rhandaliadau eich ôl-ddyledion rhent drwy gynyddu eich 
taliad debyd uniongyrchol. Cwblhewch y swm ychwanegol rydych am ei dalu a 
gwnawn ni'r gweddill. 

 

Dychwelyd y ffurflen i'ch Swyddfa Dai Ranbarthol leol neu anfonwch hi at: 
Y Tîm Rhentu Canolog, Swyddfa Dai Ranbarthol Blaenymaes, 73-89 
Ffordd y Brain, Abertawe SA5 5ED.  
 

Dewiswch y dyddiad sydd fwyaf cyfleus i chi, nodwch eich manylion banc a chwblhewch y 
cyfarwyddiadau trosodd, gan gofio cynnwys eich cyfeirnod rhent a chofio ticio'r dyddiad 
talu priodol. 

 

Bydd eich rhandaliadau rhent yn cael eu debydu o'ch cyfrif banc yn awtomatig ar y 
dyddiad dyledus (neu'r diwrnod gwaith nesaf os yw'r dyddiad dyledus ar benwythnos neu 
ŵyl y banc). 

 

Gwarant Debyd Uniongyrchol 
 

• Cynigir y warant hon gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy'n derbyn 
cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol. 
• Os bydd unrhyw newid i swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd 
Dinas a Sir Abertawe'n rhoi gwybod i chi 10 niwrnod gwaith cyn i'ch cyfrif gael ei ddebydu 
neu fel a gytunwyd yn wahanol. Os gofynnwch i Ddinas a Sir Abertawe gasglu taliad, 
cewch gadarnhad o'r swm a'r dyddiad ar adeg y cais.  
• Os gwneir gwall wrth dalu eich Debyd Uniongyrchol gan Ddinas a Sir Abertawe 
neu'ch banc neu'ch cymdeithas adeiladu, mae gennych hawl i ad-daliad llawn ac ar 
unwaith o'r swm a dalwyd o'ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu: 
• Os cewch ad-daliad nad oes gennych hawl iddo, mae'n rhaid i chi ei dalu yn ôl pan 
fydd Dinas a Sir Abertawe'n gofyn i chi wneud hynny.  
• Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg trwy gysylltu â'ch banc neu'ch 
cymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig arnoch. Rhowch 
wybod i ni hefyd. 
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Rhif adnabod y dechreuwr:- 

9 7 1 7 4 4 
Efallai na fydd rhai banciau a chymdeithasau 
adeiladu'n derbyn cyfarwyddiadau Debyd 
Uniongyrchol ar gyfer rhai mathau o gyfrifon.  

 

Nid yw hyn yn rhan o'ch cyfarwyddyd i'ch banc 

neu'ch cymdeithas adeiladu, ond caiff ei 

ddefnyddio gan y cyngor i sefydlu'ch Debyd 

Uniongyrchol. Nodwch â ✓naill ai'r  dyddiad taliad 

misol yr hoffech ei dalu neu'r opsiwn talu'n 

wythnosol. Os nad ydych yn ticio blwch, caiff 

taliadau misol eu cymryd ar ddiwrnod gwaith olaf 

pob mis. 

 
MISOL - Dau ddewis  

 

15fed  Diwrnod gwaith 
olaf pob mis  

  

WYTHNOSOL 

 

Rwyf hefyd yn rhoi caniatâd i Ddinas a Sir 
Abertawe ddidynnu £                       
ychwanegol drwy Ddebyd Uniongyrchol i 
dalu fy ôl-ddyledion rhent.  

Cyfarwyddyd i'ch banc 
neu'ch cymdeithas adeiladu.  
Talwch Ddebydau Uniongyrchol i Ddinas a Sir 
Abertawe o'r cyfrif a nodir ar y cyfarwyddyd 
hwn yn amodol ar fesurau diogelwch y Warant 
Debyd Uniongyrchol. Deallaf y gall y 
cyfarwyddyd hwn aros gyda Dinas a Sir 
Abertawe; os gwnaiff, caiff y manylion eu 
trosglwyddo'n electronig i'm banc/cymdeithas 
adeiladu. 

Llofnod(au): 

Dyddiad: 

 

 

Cyfarwyddyd i'ch banc neu'ch 
cymdeithas adeiladu i dalu trwy 
Ddebyd Uniongyrchol.  

 

Llenwch y ffurflen gyfan a'i hanfon at: 
Dinas a Sir Abertawe  
Tîm Rhenti Canolog, SDR Blaenymaes, 
73-89 Ffordd y Brain, Ravenhill, Abertawe SA5 5ED 

 

Enw(au) deilia(i)d y cyfrif: 

 

 

Rhif cyfrif banc/cymdeithas adeiladu: 

        

Côd Didoli cangen: 

(cornel dde uchaf eich llyfr sieciau) 

  -   -   

Enw a chyfeiriad post llawn eich banc neu'ch 
cymdeithas adeiladu: 

 

Cyfeirnod Rhent - 

Cyfeiriad yr eiddo yr hoffech dalu amdano trwy 
Ddebyd Uniongyrchol: 

Eich rhif cyswllt os bydd ymholiad. 

Eich cyfeiriad e-bost os bydd ymholiad. 


