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1 Rheoli eich arian 

Tîm Cymorth Ariannol 

  
Os ydych chi’n cael trafferthion 
talu eich rhent, cysylltwch â ni. 

Rydym yma i’ch helpu ac felly gyntaf yn y 
byd y byddwch yn rhoi gwybod bod gennych 
broblemau gyntaf yn y byd y gallwn eich helpu i 
ganfod datrysiad. 

Mae gennym Dîm Cymorth Ariannol dynodedig 
sy’n gallu eich helpu gydag amryw o faterion 
ariannol gan gynnwys: 

• Agor cyfrif banc 
• Cyllidebu
• Rheoli eich arian
• Benthyg arian
• Osgoi dyled, yn enwedig gyda benthycwyr 

stepen drws a’r stryd fawr
• Delio gyda dyled
• Cael mynediad at y disgowntiau gorau
• Arbed arian ar filiau

Bydd y Tîm Cymorth Ariannol yn eich 
cynorthwyo i reoli a gwneud y mwyaf o’ch arian 
yn awr ac yn y dyfodol. 

Cysylltwch â ni ar 0300 124 0040 i drafod sut y 
gallwn eich helpu chi. Mae’r holl drafodaethau’n 
gyfrinachol a gall y tîm eich cyfarfod yn eich 
cartref neu yn un o’n swyddfeydd, beth bynnag 
sydd orau i chi. 

Ffoniwch ni yn gyntaf os ydych chi’n pryderu am 
arian. 

Mae’r tudalennau Rheoli Arian ar ein gwefan yn 
cynnwys amryw o ddulliau cynorthwyol i’ch helpu 
i gyllidebu o ddydd i ddydd. 
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Hoffech chi gynilo arian ond yn 
methu gwneud?... Rhowch gynnig 
ar hyn 

Cynilo ceiniog y dydd 

Diwrnod 1 rhoi 1c mewn jar 

Diwrnod 2 ychwanegu 2c 

Diwrnod 3 ychwanegu 3c 

Ac yn y blaen. Erbyn diwedd y 
flwyddyn, bydd gennych £667.95. 

Mae hyn yn ffordd dda o gynilo 
ar gyfer y Nadolig neu wyliau haf 
yn hawdd. 

Mae siartiau ar-lein i’ch 
cynorthwyo i gadw golwg ar eich 
cynilon. 
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Cyfrifiannell Cyllidebu
  

Defnyddiwch ein cyfrifiannell cyllidebu i weld a yw eich incwm yn fwy na’ch gwariant. 

Incwm

Manylion Incwm Wythnosol Misol 

Eich cyflog 

Cyflog eich partner 

Credyd Treth Gwaith

Credyd Treth Plant

Budd-dal Plant

Budd-daliadau eraill / Credyd 
Cynhwysol 

Pensiwn Ymddeoliad 

Unrhyw fudd-dal anabledd e.e. 
Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP), 
Lwfans Byw i'r Anabl (DLA)

Pensiynau eraill

Unrhyw un sy’n byw gyda chi

Incwm arall 

Cyfanswm
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Costau

Beth ydych chi’n ei wario Bob wythnos Bob mis

Rhent

Treth y Cyngor

Nwy / olew 

Dŵr

Trydan

Trwydded Deledu / gwasanaethau 
teledu fel Sky 

Yswiriant y cartref 

Ffôn a chysylltiad band eang 

Unrhyw wasanaethau eraill 

Cynnal plant 

Cardiau Credyd

Benthyciadau

Yswiriant car 

Petrol / disel 

Cynnal a chadw car 

Bwyd

Pethau ymolchi

Dillad 

Unrhyw wariant arall fel aelodaeth campfa, 
trin gwallt, mynd allan neu gylchgronau 

Cyfanswm

Cyfanswm Incwm

Cyfanswm gwariant 

Cynilon misol 
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Benthyca arian 
anghyfreithlon 

  
Cymru yn erbyn benthyca arian 

anghyfreithlon – peidiwch â chael 
eich twyllo gan fenthyciwr arian 

didrwydded 

Nid yw’n hawdd gwneud y penderfyniadau 
cywir o bwy y gellir benthyg arian ganddynt yn 
enwedig ar adegau pan fyddwch dan bwysau 
fel y Nadolig neu wyliau’r haf. Ond peidiwch â 
chael eich temtio i fenthyg gan fenthycwyr arian 
didrwydded. 

Nid yw’n costio dim i ofyn am gymorth a 
chefnogaeth - ffoniwch ni a siarad â’n tîm 
cymorth ariannol yn gyntaf. Ond os ydych chi 
wedi benthyg gan fenthyciwr arian didrwydded 
neu eich bod yn gwybod am un sy’n gweithredu 
yn eich ardal, cysylltwch â’r linell gymorth 24 
awr. 

Cymru yn erbyn Benthyca Arian yn 
Anghyfreithlon

imlu@cardiff.gov.uk

Rhif ffôn: 0300 123 3311

Anfonwch neges destun yn nodi LOAN SHARK a 
manylion y benthyciwr at 60003 

Os ydych chi’n amau nad oes gan eich benthyciwr 
drwydded, gallant wirio hyn i chi neu gallwch 
wirio eich hunan ar  
www.fca.org.uk/firms/financial-services-register
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