
    

Nid oes raid i  
Gredyd Cynhwysol 
GODI OFN
Mae nifer o bethau y gallwch eu 
gwneud i baratoi ar gyfer Credyd 
Cynhwysol

Beth yw Gredyd Cynhwysol? Pryd fydd yn effeithio arnoch chi? 
Paratoi tuag at Gredyd Cynhwysol 

Mae Credyd Cynhwysol yn un taliad misol i bobl sy’n 
ddi-waith neu’n gweithio.

Mae’n disodli rhai o’r budd-daliadau a’r credydau 
treth yr ydych o bosibl yn eu derbyn nawr:

Eich rhestr wirio  - torrwch y rhan yma a’i  
chadw’n ddiogel! 
I hawlio Credyd Cynhwysol mor gyflym a hawdd â 
phosibl, gwnewch yn siŵr bod yr wybodaeth  ganlynol 
gennych chi :
• Eich e-bost (ni allwch hawlio heb un!)
• Eich rhif Yswiriant Cenedlaethol a rhif Yswiriant Cenedlae-

thol eich partner
• Enw a chyfeiriad eich banc, rhif y cyfrif a’r cod didoli
• Eich cod post
• Eich rhif ffôn (tir neu symudol) cofiwch fod angen i chi roi’r 

rhif gorau i gysylltu â chi
• Cyfeiriad eich landlord: Cartrefi Conwy: Morfa Gele, Parc 

Busnes Gogledd Cymru, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ
• Eich rhent (gallwch gael yr wybodaeth yma ar-lein www.

mycartrefi.org neu ffoniwch ni i ofyn
• Dyddiad dechrau eich tenantiaeth
• Manylion am unrhyw blant / perthnasau / pobl eraill sy’n 

byw gyda chi, yn cynnwys eu henwau, dyddiadau geni, 
perthynas i chi ac incwm

• Manylion am unrhyw gynilion
• Manylion am faint ydych yn ei ennill, e.e. slipiau talu 

diweddar
• Manylion am unrhyw arian arall yr ydych yn ei dderbyn
• Faint yr ydych yn ei dalu am ofal plant (os ydych eisiau 

hawlio am gostau gofal plant)
• Rhifau cyfeirio budd-dal plant ar gyfer unrhyw blant sydd 

gennych os ydych yn derbyn budd-dal plant – mae hwn i’w 
weld ar lythyrau a anfonwyd atoch am fudd-dal plant, bydd 
yn dechrau gyda’r llythrennau ‘CHB’ ac mae’n cynnwys 8 
rhif a 2 lythyren, e.e. CHB12345678 AB – ffoniwch Swyddfa 
Budd-dal Plant ar 0300 200 3100 (ffôn testun 0300 200 3103) 
os oes angen cymorth arnoch

PWYSIG
Bydd angen tystiolaeth ar gyfer yr holl fanylion yma 
pan fyddwch yn mynd i’r cyfweliad, felly mae angen 
i chi gasglu’r holl ddogfennau nawr.

Bydd Credyd Cynhwysol yn effeithio ar fwy o bobl 
o Ebrill 2018. Os ydych yn byw yn sir Conwy, yn 
derbyn budd-daliadau a bod eich amgylchiadau’n 
newid neu os ydych yn hawlydd newydd gofynnir i 
chi hawlio Credyd Cynhwysol. Dyma enghreifftiau o 
newid mewn amgylchiadau:
• Mae wedi’i ddatgan eich bod yn ffit i weithio felly 

mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn dod i ben
• Perthynas yn dechrau neu’n dod i ben
• Profedigaeth
• Newid mewn oriau gwaith
• Colli swydd
• Cymorth Ceiswyr Gwaith i Gymhorthdal Incwm 

yn dilyn genedigaeth
• Dod yn ofalwr
• Unig riant a bod eich plentyn yn dod yn 5 oed
• Mynd yn sâl a methu â gweithio

BUDD-DAL TAI

Nodwch – bydd y newidiadau yma’n  
effeithio’n unig ar bobl o oedran gwaith

CYMHORTHDAL  
INCWM

LWFANS CEISIO 
GWAITH YN SEILIEDIG 

AR INCWM

CREDYD TRETH PLANT

CREDYD TRETH 
GWAITH

LWFANS CYFLOGAETH 
A CHYMORTH YN  

SEILIEDIG AR INCWM

Mae Credyd Cynhwysol yn  
wahanol oherwydd:  

• Dim ond un taliad misol gewch chi ar gyfer eich cartref – 
bydd yn cynnwys unrhyw gostau tai y mae gennych hawl i’w 
cael e.e. rhent

• Bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu i’ch cyfrif banc

• Os oes gennych hawl i gael cymorth tuag at eich rhent bydd 
hyn yn cael ei gynnwys yn y taliad misol a bydd raid i chi 
dalu’r rhent i Gartrefi Conwy eich hun

• Bydd raid i chi wneud cais a monitro eich Credyd Cynhwysol 
ar-lein

• Bydd raid i chi hawlio rhai budd-daliadau ar wahân, fel 
Gostyngiad Treth y Cyngor a Thaliad Annibyniaeth Personol.

Mae angen cyfrif  banc arnoch i gael Credyd Cynhwysol

Mae angen  
cyfeiriad e-bost  
arnoch i hawlio  

Credyd Cynhwysol

Rhaid i chi dalu  
eich rhent yn 

uniongyrchol i ni

Rydym yma i’ch helpu:
Efallai bod newid i Gredyd Cynhwysol yn codi ofn ar 
rai pobl ond mae ein Tîm Cymorth Ariannol yma i’ch 
helpu i:
• Hawlio Credyd Cynhwysol
• Creu cyfrif banc
• Trin arian
• Eich cyfeirio i gael cyngor ynghylch dyledion
• Arbed arian ar filiau
Gallwn hefyd eich helpu i fynd ar-lein a chreu 
cyfeiriad e-bost.

Gallwch dalu  
ar-lein 24/7:

www.mycartrefi.org

Gall gymryd o leiaf 5 wythnos 
i gael eich taliad cyntaf felly 
ceisiwch roi ychydig o arian i’r naill 
ochr rhag i chi fynd yn brin o arian.

Eisiau cymorth a chefnogaeth?
Rhif ffôn: 0300 1240040
E-bost:  enquiries@cartreficonwy.org


