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GARDD FOTANEG 
GENEDLAETHOL CYMRU

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

Gwarant Debyd
Uniongyrchol

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
manylion 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 Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn lle arbennig iawn

Agorodd gardd fotaneg gyntaf y mileniwm ym Mai 2000, ac erbyn
hyn mae hi wedi tyfu’n goron aur prydferth gerddi botaneg y DG.

Ei chanolbwynt yw’r T^y Gwydr Mawr syfrdanol, sy’n cynnwys
planhigion prin o hinsawdd Môr y Canoldir sydd mewn perygl o
ddiflannu, fel Arch Noa enfawr.

Ond mae mwy i’r Ardd na chromen unigryw a chyffrous yr Arglwydd
Foster, sydd, yn ogystal â bod yn un o wir Ryfeddodau Modern
Cymru, hefyd y t^y gwydr un-bwa mwyaf yn y byd.

Adnabyddir yr Ardd yn rhyngwladol am ei gwaith cadwraethol a’i
gwaith ymchwil gwyddonol, ac a arweiniodd at y prosiect a wnaeth
Cymru y wlad gyntaf i ddynodi côd bar i bob un o’i phlanhigion
blodeuol brodorol.

Mae’r Ardd hefyd yn helpu yn y frwydr yn erbyn haint a chlefyd, a’r
ymdrech i achub peillwyr.

Mae’r gwaith ymchwil yn parhau, ac ni ellir ei gyflawni heb
gefnogaeth a help ein haelodau.

A dweud y gwir, mae gan ein haelodau ran fawr i chwarae yn nyfodol
yr Ardd yn ei chyfanrwydd, nid yn unig yn ei hymdrechion gwyddonol
a’i chadwraeth o blanhigion prin Cymreig.

Dyna pam mae eich hangen chi arnom, a pham ry’n ni’n gofyn am
eich cefnogaeth, fel y gallwn barhau i wneud y gwaith arbennig o
bwysig hwn.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru hyfryd yn
un o elusennau gardd pennaf y Deyrnas Gyfunol 

Dod yn Aelod, 
a Chael eich Hysbrydoli! Buddiannau Aelodaeth*

O ddod yn aelod o’r Ardd, byddwch chi ddim yn unig yn cefnogi ein helusen a’n helpu i wneud
gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau fwynhau amrywiaeth eang iawn o fuddiannau:

• Mynediad am ddim am gyfnod eich haelodaeth** a pharcio am ddim.

• Bathodyn(nau) aelodaeth

• Boreau Coffi i Aelodau: teithiau a gwibdeithiau i Erddi eraill/sioeau gerddi.

• Garddwest Flynyddol – diwrnod arbennig i Aelodau GFGC:- sgyrsiau, 
gweithdai a digwyddiadau.

• Cylchgrawn Aelodau – Yr Ardd – 3 rhifyn y flwyddyn

• Calendr llawn digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn:- sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau crefft
a bwyd, dramâu, sioeau degeirian, gweithgareddau i blant, ac ati

• Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DG (gyda chianiatâd y perchnogion):

Arboretum Westonbirt, Swydd Caerloyw
Castell Picton & Gerddi Hwlffordd (y Pasg tan fis Medi)     
Gardd Cymdeithas Frenhinol Garddwriaethol Rosemoor, Dyfnaint (Hydref tan Fawrth)
Gerddi ac Arboretum Syr Harold Hillier, Swydd Hampshire
Gardd Organig, Ryton, Coventry    
Gerddi Botaneg a Thai Gwydr, Birmingham
Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen ac Harboretum Harcourt
Y Fforest Law Fyw, Swydd Berkshire
Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
Gardd Fotaneg Iau, Argyll
Gardd Fotaneg Logan, Galloway
Gardd Fotaneg Dawyck, Gororau’r Alban

• 10% Disgownt yn Siop GFGC a Siop Blanhigion GFGC

• Disgownt ar Gyrsiau a gynhelir yn GFGC, e.e. cadw gwenyn, crefftau helyg, ac ati
*Caniatewch 28 diwrnod ar gyfer prosesu ac anfon pac aelodaeth os gwelwch yn dda
**Yn cynnwys rhai eithriadau

Aelodaeth yn Anrheg
Os hoffech i eraill fwynhau ein Gardd hyfryd a phopeth y gall hi gynnig, ac, ar yr un pryd,
gefnogi ein gwaith a’n gwaith ymchwil elusennol, byddwn yn hapus i drefnu aelodaeth yn
anrheg ar gyfer Penblwyddi, Nadolig, Priodasau, Penblwyddi Priodas, neu ddim ond ddweud
Diolch!
Anfonir paciau aelodaeth mewn paciau gŵyl/tymhorol, a gellir eu postio naill ai i’r prynwr
neu i’r derbynydd. Gellir argraffu eich neges eich hun ar gefn pac. Caniatewch 10 diwrnod ar
gyfer prosesu os gwelwch yn dda.

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                                                   Dilëer 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

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 £
*Yn anffodus ni allwn dderbyn taliad drwy American Express

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

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
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. 
Categorïau Aelodaeth*  Taliadau Debyd
Math o Aelodaeth – ticiwch gategori addas Blynyddol      Uniongyrchol      10 Mlynedd        Am Oes
Unigolyn £38                 £36             £324      £486 
Ar y Cyd (2 unigolyn yn byw yn yr un cyfeiriad) £58                 £53             £477      £715 
Aelodaeth a Mwy (Aelodaeth unigol ynghyd ag un gwestai) £62                 £60             £540        £810 
Teulu Un Rhiant (1 unigolyn & hyd at 3 o blant oed 5-18). £58                 £55                      N/A                 N/A
Teulu (2 unigolyn yn byw yn yr un cyfeiriad & hyd at 4 o blant oed 5-18) £75                 £70             £630      £945 
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