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Eich rhent

Byddwn yn adolygu eich rhent a thaliadau 
gwasanaeth bob blwyddyn ac yn rhoi gwybod 
i chi sut byddwn yn ei gyfrifo. Gosodir y rhent 
gan Lywodraeth Cymru ar gyfer yr ardal yr ydych 
chi’n byw ynddo. Maent yn ystyried cyflogau lleol 
a’r economi a chysylltir y rhent gyda Mynegai 
Prisiau Defnyddwyr.

Beth yw’r Mynegai Prisiau 
Defnyddwyr (MPD)?
Mae’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (MPD) yn 
gyfrifiad a ddefnyddir gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol i fesur cyfradd chwyddiant. Caiff ei 
gyfrifo trwy edrych ar gost y pethau rydym yn eu 
prynu’n rheolaidd (megis bwyd, dillad a phetrol). 
Yna caiff ei gymharu â’r hyn oedd yn ei gostio’r 
llynedd. Mae hyn yn dweud wrthym beth ydi’r 
gyfradd chwyddiant. 

Cyfrifir ein rhent dros 48 
wythnos, felly ni fyddwn yn codi 
tâl rhent arnoch am y bythefnos 
olaf ym mis Mawrth a Rhagfyr.
Ond, os oes arnoch chi rhent, 

byddwn yn parhau  
i’w gasglu yn ystod yr  

wythnosau hyn.

Sut mae Cartrefi Conwy yn 
sicrhau bod eich rhent yn 
fforddiadwy? 
Rydym yn cymharu ein rhenti gyda darparwyr 
tai cymdeithasol eraill yn yr ardal. Yn ein 
harolwg boddhad tenantiaid blynyddol, rydym 
yn gofyn a ydynt yn teimlo bod eu rhent yn 
darparu gwerth am arian.  Yn arolwg 2017, 
dywedodd 89% o’n tenantiaid eu bod yn 
hapus bod eu rhent yn werth am arian.

I gael rhagor o wybodaeth
Ar-lein: Mewngofnodwch i www.mycartrefi.org 
a defnyddiwch yr adran ‘Cysylltu â Ni’ i roi 
gwybod i ni pa wybodaeth rydych ei angen, a 
byddwn yn cysylltu â chi.

Rhif Ffôn: 0300 124 0040 a gofynnwch i 
gael siarad gyda’ch Swyddog Incwm yn ystod 
oriau swyddfa:

Dydd Llun - Dydd Iau: 9.00am i 4.45pm

Dydd Gwener: 9.00am i 4.30pm

e-bost:  ymholiadau@cartreficonwy.org

Eich rhent a thaliadau gwasanaeth
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Cefnogaeth Cydlynydd Byw’n Annibynnol 
Dyma gost ar gyfer cymorth personol yr ydych wedi’i ddewis i’w gael gan eich 
Cydlynydd Byw’n Annibynnol. 

Galw Gofal a rhentu ffôn
Mae’r gost hon yn cynnwys eich cysylltiad eich hun ar y system Galw Gofal ac ar 
gyfer nifer fechan o ddefnyddwyr, mae cyfraniad ychwanegol tuag at gost llinell 
ffôn i gysylltu â’r Galw Gofal.

Tâl gwresogi i denantiaid 
Dyma’ch cost unigol am wresogi eich cartref lle mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei 
rannu.

Trwydded deledu
Dyma ffi’r drwydded deledu gonsesiynol, os ydych yn gymwys amdano.

Cynnal a chadw ystadau a thiroedd
Dyma’r gost ar gyfer cynnal a chadw tiroedd yr ystâd o amgylch yr ardal yr ydych 
yn byw ynddo. Mae’n cynnwys torri gwair a chynnal a chadw llwyni ac ardaloedd 
wedi’u tirlunio.

Diogelwch adeilad
Os ydych chi’n byw mewn bloc, dyma’r gost ar gyfer offer diogelwch. Mae’n 
cynnwys cynnal a chadw teledu cylch caeedig; system mynediad intercom, 
system alw ac agor drysau. Mae hefyd yn cynnwys cynnal a chadw unrhyw offer 
diogelwch tân megis larymau tân, goleuadau argyfwng ac offer atal tân.

Gofalwr a deunyddiau
Mae’r tâl ar gyfer gwasanaethau’r gofalwr yn eich bloc neu gynllun. Gall fod ar 
gyfer gwasanaethau fel glanhau mewnol ac allanol, deunyddiau ac offer. Mae 
hefyd yn cynnwys asesiadau perygl tân, gwiriadau diogelwch, a thasgau eraill.

Cyfleustodau a rennir 
Mae’r tâl ar gyfer gwresogi, goleuadau, trydan a dŵr i’r ardaloedd cymunedol yn 
eich bloc ac mewn unrhyw ystafelloedd cymunedol yn eich cynllun.

Mae’n cynnwys:
Gwresogi coridorau, pŵer ar gyfer y system larwm tân, goleuadau argyfwng, y 
lifft, system mynediad, trydan ar gyfer glanhau cymunedol, goleuadau mewnol ac 
allanol, ac eitemau eraill sydd angen trydan.

Mae hefyd yn cynnwys cyflenwad dŵr a ddefnyddir ar gyfer glanhau tu mewn a 
thu allan a dŵr ar gyfer unrhyw ardaloedd eraill a rennir.

Nwyddau gwynion a rennir
Mae’r tâl hwn ar gyfer rhentu a chynnal a chadw peiriannau golchi dillad a 
pheiriannau sychu dillad cymunedol. Wrth gyfrifo tâl fe gymerir peiriannau sy’n 
cymryd arian mân i ystyriaeth.

Thaliadau  
gwasanaeth

www.cartreficonwy.org | 0300 124 0040

Mae Taliadau Gwasanaeth yn talu am gostau gwasan-
aethau a ddarperir y tu allan i bedair wal eich cartref. 
Byddwch chi, eich cartref a’r ardal ehangach yr ydych 
yn byw ynddo yn elwa o’r gwasanaethau hyn. 
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Glanhau ffenestri mewn ardaloedd a rennir 
Mae’r tâl hwn am lanhau ffenestri a drysau gwydr mewn gofodau ac ystafelloedd 
a rennir.

Cynnal a chadw erial teledu digidol
Mae’r tâl hwn ar gyfer y gwasanaeth a chynnal a chadw’r system erial teledu 
digidol pan fydd yr holl eiddo yn eich bloc yn gysylltiedig. 

Gosodiadau a ffitiadau
Mae’r tâl hwn ar gyfer defnyddio unrhyw osodiadau a ffitiadau yn ardaloedd 
cymunedol eich bloc.

Ystafell westeion
Mae’r tâl hwn ar gyfer cynnal a chadw a glanhau ystafelloedd gwesteion ym Maes 
Cwtennin a Chysgod y Gogarth.
Rydym yn didynnu unrhyw incwm llogi ystafell a dderbyniwn o’r tâl hwn.

Lifftiau teithwyr a chymorth a rennir
Mae’r tâl hwn ar gyfer cynnal a chadw ac yswirio’r lifftiau a lifftiau cymorth. O ran 
lifftiau cymorth, bydd y tâl yn cynnwys y defnydd o drydan.

Gwasanaethau rheoli cynlluniau’r cydlynydd byw’n annibynnol 
Mae’r tâl ar gyfer holl dasgau perthnasol eraill y bydd eich Cydlynydd Byw’n 
Annibynnol yn eu gwneud yn y lleoliad yr ydych yn byw ynddo. Mae rhagor o 
wybodaeth am hyn yn adran Gwasanaeth Byw’n Annibynnol y llawlyfr hwn.

Costau rheoli  

Mae’r tâl hwn ar gyfer y gwaith cefndirol a gyflawnwn i sefydlu gwasanaethau 
a chontractau ar gyfer y lleoliad yr ydych yn byw ynddo. Mae hyn yn cynnwys 
dod o hyd i gontractwyr addas a rheoli gwaith papur a thaliadau ar gyfer y 
gwasanaethau a ddarparwn ar eich cyfer.

Darpariaeth ar gyfer adnewyddu 
O bryd i’w gilydd rhaid i ni newid rhai eitemau mawr pan maent yn cyrraedd 
diwedd eu hoes, er enghraifft systemau mynediad, dodrefn mawr ar gyfer 
ardaloedd a rennir neu lifftiau. I gynllunio ar gyfer hyn ac i osgoi codi tâl ar gyfer 
y costau cyfan i gyd ar unwaith rydym yn casglu ac yn rhoi cyfansymiau rheolaidd 
ar gyfer newid eitemau.

Taliadau gwasanaethau eraill 
Mae’r tâl hwn ar gyfer gwaith atal gwylanod môr, cynnal a chadw priffyrdd heb 
eu mabwysiadu a meysydd parcio.

 

Eich rhent a thaliadau gwasanaeth

Pwy sy’n gorfod talu am daliadau gwasanaeth? 
Rhaid i bob tenant dalu tuag at y costau hyn. Ond byddwch ond yn talu am y taliadau gwasanaeth 
sydd yn gysylltiedig â’r lleoliad yr ydych yn byw ynddo. Darllenwch eich llythyr cynnydd rhent 
blynyddol i gael manylion am eich taliadau gwasanaeth. 

Rydym yn egluro’r taliadau gwasanaeth yn fanylach yma.
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Os oes gennych unrhyw gwestiynau 
am dalu eich rhent neu os ydych yn 
ei chael yn anodd gwneud taliadau, 
cysylltwch â ni, mae gennym Dîm 
Cymorth Ariannol i’ch helpu chi.

Ffyrdd o dalu’ch rhent

Mae yna nifer o ffyrdd hawdd a chyflym i chi 
dalu’ch rhent gyda Cartrefi Conwy.

Ar-lein
Mewngofnodwch ar www.mycartrefi.org a 
chlicio ar ‘gwneud taliad’ unrhyw adeg o’r  
dydd, saith niwrnod yr wythnos. Bydd gennych 
gyfle hefyd i ennill £200 bob mis gyda’n raffl 
fawr Rwy’n Cysylltu. Bydd angen eich  
cyfeirnod tenantiaeth arnoch a cherdyn  
debyd neu gredyd i wneud taliad.

Debyd Uniongyrchol
Ffordd hawdd arall i chi dalu eich rhent yw  
trwy Ddebyd Uniongyrchol. 

Gallwn wneud trefniadau i dynnu’ch rhent  
o’ch cyfrif banc ar ddyddiad penodol. Gallwn 
hyd yn oed drefnu iddo gael ei dalu bob 
wythnos, bob pythefnos, bob mis neu bob 
pedair wythnos. 

Mae sefydlu Debyd Uniongyrchol yn hawdd! 
Cysylltwch â ni ac fe allwn ni drefnu’r Debyd 
Uniongyrchol gyda chi.

Ffôn 

Gallwch dalu dros y ffôn neu drwy gerdyn debyd 
neu gredyd drwy ffonio 0300 124 0060. Bydd 
angen i chi gael cyfeirnod eich tenantiaeth 
a’ch cerdyn debyd neu gredyd yn barod. Bydd 
cyfeirnod eich tenantiaeth ar eich cyfriflen 
rhent a mwyafrif y llythyrau a anfonwn i chi.
Os ni allwch ddod o hyd iddo, cysylltwch â 
0300 124 0040. Dilynwch y cyfarwyddiadau 
cam wrth gam a roddir i chi dros y ffôn.

Archeb Sefydlog
Gallwch wneud taliadau o’ch banc i Cartrefi 
Conwy bob wythnos, bob pythefnos neu bob 
mis. I wneud cais am ffurflen Archeb Sefydlog, 
ffoniwch  0300 124 0040.

Yn bersonol
Gallwch dalu gyda’ch cerdyn swipe talu rhent 
mewn Swyddfa Bost neu unrhyw le sydd â’r 
logo PayPoint.
Os yw’ch Cydlynydd Taliadau yn dod i’ch gweld 
chi yn eich cartref, gallwch eu talu nhw.

Siec
Os ydych chi’n dymuno talu gyda siec neu 
archeb bost, dylech ei wneud yn daladwy i 
Cartrefi Conwy a’i anfon i Morfa Gele, Parc 
Busnes Gogledd Cymru, Cae Eithin, Abergele, 
LL22 8LJ gan ddyfynnu eich rhif cyfrif rhent.

Edrychwch hefyd ar “Rheoli eich arian” am 
ragor o fanylion.
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MyCartrefi

Defnyddiwch MyCartrefi i gysylltu neu 
cysylltwch â ni ar-lein www.mycartrefi.org. Mae’r 
Ap MyCartrefi nawr yn fyw. Chwiliwch am 

 ‘MyCartrefi’ yn eich siop apiau.

Drwy ddefnyddio MyCartrefi gallwch: 

Wneud Taliad

Rhoi gwybod am waith atgyweirio

Cysylltu â ni

Gweld eich cyfriflen 

Gwirio eich balans

Diweddaru eich manylion cyswllt 

Sut i gofrestru 

CAM 1

Er mwyn cofrestru bydd angen i chi roi rhif 
cyfeirnod eich tenantiaeth. Gallwch ddod 
o hyd iddo ar unrhyw lythyr sydd wedi cael 
ei anfon atoch gan Cartrefi Conwy, neu 
ffoniwch ni ar 0300 124 0040 a gallwn roi’ch 
cyfeirnod i chi.

Ewch i www.mycartrefi.org a nodwch 
cyfeirnod eich tenantiaeth, dyddiad geni a’ch 
cyfenw.

CAM 2

Nodwch eich cyfeiriad e-bost ac yna crëwch 
enw defnyddiwr a chyfrinair y byddwch yn 
eu defnyddio er mwyn mewngofnodi yn y 
dyfodol. 

CAM 3

Byddwch yn derbyn e-bost gyda dolen er 
mwyn ysgogi eich cyfrif. 

Mae mor hawdd â hynny.

 

Eich rhent a thaliadau gwasanaeth
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Sut i sefydlu cyfrif banc

Yn gyntaf, rhaid i chi ddewis pa gyfrif banc 
fydd yn eich gweddu chi orau, a dewis ym 
mha fanc yr hoffech agor cyfrif. 

Gallwch agor cyfrif banc mewn cangen 
unrhyw fanc, dros y ffôn neu ar-lein. 

Bydd y banc yn ymchwilio i’ch statws 
credyd i ganfod eich hanes credyd. 

Bydd hyn yn rhoi gwybod iddynt, er 
enghraifft, os ydych chi wedi cael 
problemau ad-dalu credyd yn y gorffennol.

Byddwch hefyd angen darparu:

• Prawf o’ch hunaniaeth (er enghraifft, 
trwydded yrru neu basbort)

• Prawf o’ch cyfeiriad (er enghraifft, bil 
cyfleustodau neu fil ffôn diweddar)

• Os nad oed gennych chi unrhyw un o’r 
rhain, siaradwch â’r banc am ddogfennau 
eraill y gallwch eu defnyddio 

Os yw banciau yn gwrthod agor cyfrif 
safonol ar eich cyfer, gallwch ymgeisio 
am gyfrif banc sylfaenol heb ffi. Bydd 
Banc Barclays yn derbyn eich cytundeb 
tenantiaeth fel dull adnabod i agor cyfrif 
banc sylfaenol.

Nid yw’r cyfrifon hyn yn codi tâl, nac yn 
darparu gorddrafft nac yn codi tâl arnoch os 
yw Debyd Uniongyrchol yn methu.

 

 

Credyd Cynhwysol -  
costau tai neu Budd-dal Tai

Mae’n bwysig eich bod yn darllen y wybodaeth 
hon i sicrhau eich bod yn talu eich rhent.

Os ydych chi’n hawlio budd-daliadau ar gyfer 
eich rhent, byddwch un ai’n derbyn Credyd 
Cynhwysol - costau tai neu Budd-dal Tai. Mae’r 
ffordd yr ydych yn derbyn y budd-daliadau hyn yn 
wahanol.

Does dim rhaid i Gredyd Cynhwysol eich dychryn.
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Credyd Cynhwysol - costau tai

Efallai eich bod wedi llenwi ffurflen gais Credyd 
Cynhwysol ar-lein, ond os nad, allwn ni eich 
helpu.

Cysylltwch â’ch Cydlynydd Taliadau ar 0300 124 
0040. Gallwn eich helpu gydag unrhyw fanylion 
Credyd Cynhwysol yr ydych ei angen. 

Os ydych chi’n derbyn Credyd Cynhwysol ni 
chaiff y costau tai ei dalu’n uniongyrchol i ni. 

Chi sy’n gyfrifol am dalu eich rhent. Ewch i “Talu 
eich Rhent” am ffyrdd o wneud hyn.

 

Budd-dal Tai

Efallai eich bod wedi llenwi ffurflen budd-dal tai 
eisoes. Os yw pethau’n newid, bydd angen i chi 
lenwi ffurflen newydd, sydd ar gael yn swyddfeydd 
Cartrefi Conwy.

Gallwn eich helpu i lenwi ffurflen budd-dal tai, neu 
sicrhau eich bod wedi ei chwblhau’n gywir a’ch bod 
yn anfon y dogfennau cywir gyda’r ffurflen. 

Gall fudd-dal tai gael ei dalu’n uniongyrchol i ni. 
Bydd hyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi bod y taliad 
budd-dal tai wedi cael ei roi yn eich cyfrif rhent. 
Efallai bydd angen i chi dalu tuag at eich rhent 
hefyd. Os oes, ewch i “Talu eich Rhent” ar dudalen 2 
am ffyrdd o wneud hyn.

Hyd yn oed os nad ydych yn derbyn Credyd 
Cynhwysol nawr, bydd angen i chi baratoi a deall 
sut mae’n gweithio oherwydd bydd Credyd 
Cynhwysol yn effeithio mwy o bobl wrth i amser 
fynd heibio. Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd 
talu eich rhent, gweler Rheoli eich arian am ffyrdd 
o’ch helpu â chyllidebu a materion ariannol. Mae 
rhagor o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol a 
Budd-daliadau Tai ar gael ar ein gwefan https://
cartreficonwy.org/take-control-managing-your-
money/?lang=cy neu gallwch gysylltu â ni am ragor 
o wybodaeth.
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