
• Credyd Treth Plant 

• Budd-dal Tai

• Cymhorthdal Incwm

• Credyd Treth Gwaith

• Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm

• Y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm

A ydych chi’n derbyn unrhyw
un o’r rhain?

Mae Credyd Cynhwysol Gwasanaeth Llawn yn cael ei 
gyflwyno yn Sir Gaerfyrddin o 12 Rhagfyr 2018

Bydd angen i unrhyw un sy’n cyflwyno hawliad newydd ar gyfer un o’r 
buddion uchod ar ôl y dyddiad hwn hawlio Credyd Cynhwysol.

Peidiwch â becso...
Os ydych yn derbyn un neu fwy o’r budd-daliadau a restrir ar hyn o bryd, 

ni fydd hyn yn effeithio arnoch ar unwaith. Bydd yr Adran Gwaith a 
Phensiynau yn rhoi gwybod i chi pryd a sut i hawlio Credyd Cynhwysol.

Yma i helpu preswylwyr sy’n newid i Gredyd Cynhwysol

 



Eich Ymrwymiad Hawlydd
Mae hwn yn gontract sydd wedi’i addasu, sy’n rhoi manylion 

am y camau y bydd angen i chi eu cymryd i baratoi a
chwilio am waith.

Bancio
Bydd Credyd 
Cynhwysol yn 

cael ei dalu i gyfrif 
banc.

Gallwch agor cyfrif 
neu ddefnyddio’r 
un sydd gennych 

eisoes.

Ar-lein
Caiff yr holl 

hawliadau eu rheoli 
ar-lein, felly mae 

angen i chi wybod 
lle gallwch chi 

gael mynediad i’r 
rhyngrwyd a bydd 
angen cyfrif e-bost 

arnoch.

Cyllidebu
Mae angen i chi 

gynllunio’ch cyllideb.
Caiff Credyd 

Cynhwysol ei dalu 
bob mis yn hytrach 

na phob wythnos neu 
bob bythefnos.

Gofynnwch yn eich 
Canolfan Waith pa 

gymorth sydd ar gael. 

Sut fyddwch chi’n cael eich talu
Bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu unwaith y mis, i mewn i’ch 

cyfrif banc / cymdeithas adeiladu.

Os ydych chi’n byw gyda phartner ac mae’r ddau ohonoch yn hawlio 
Credyd Cynhwysol byddwch chi’n derbyn un taliad i’r ddau ohonoch.

I hawlio ewch i: www.gov.uk/credyd-cynhwysol
Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol - 0800 328 5644

neu gallwch gysylltu drwy eich dyddlyfr neu drwy fynd i’ch 
Canolfan Byd Gwaith leol.

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
Os ydych yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, mae eich taliad Credyd 

Cynhwysol yn cynnwys taliad eich rhent (costau tai), ond nid yw yn cynnwys 
gostyngiadau’r Dreth Gyngor. Gellir dod o hyd i’r ffurflen gais ar wefan Cyngor 

Sir Caerfyrddin, am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
01554 742100 neu budd.dalaidau@sirgar.gov.uk

Mae Credyd Cynhwysol yn dod…
Ydych chi’n barod?

Bydd Credyd Cynhwysol 
yn disodli:

• Lwfans Ceisio Gwaith sy’n 
seiliedig ar incwm

• Budd-dal Tai
• Credyd Treth Gwaith
• Y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 

sy’n gysylltiedig ag incwm
• Cymhorthdal Incwm
• Credyd Treth Plant

O 12 Rhagfyr ymlaen, 
bydd angen i Drigolion Sir 
Gaerfyrddin sy’n cyflwyno 

hawliad newydd am un neu fwy 
o’r chwe budd-daliad a restrir 

hawlio Credyd Cynhwysol.

Nid yw’r Credyd Cynhwysol yn 
effeithio ar Gredyd Pensiwn na’r 
Taliad Annibyniaeth Bersonol.

Os bydd angen cymorth ariannol arnoch cyn i chi gael eich taliad cyntaf, 
gallwch ofyn am Flaenswm. Mae hwn yn fenthyciad di-log. Gwneir didyniadau 

o’ch taliad Credyd Cynhwysol misol.
Bydd gennych hyd at 12 mis i ad-dalu’r Blaenswm.

 
Mewn rhai achosion, gellir eich talu unwaith bob pythefnos neu gellir rhannu’r taliad.

Talu eich rhent…
Ar ôl ichi hawlio Credyd Cynhwysol bydd eich Budd-dal 

Tai yn dod i ben a bydd angen ichi hawlio Elfen Cost 
Tai fel rhan o’ch hawliad Credyd Cynhwysol.

Caiff hwn ei dalu yn uniongyrchol ichi ac mae’n rhaid 
ichi ddefnyddio’r arian hwn i dalu eich rhent. Gallai 
methu â gwneud hyn achosi i chi golli eich cartref. 

Gall rhai tenantiaid fod yn gymwys i gael eu rhent wedi’i dalu’n uniongyrchol 
i’w landlord. Siaradwch â’ch Canolfan Waith.

Os ydych yn denant i Gyngor Sir Caerfyrddin, siaradwch â’ch Swyddog Tai a 
rhowch wybod iddynt eich bod wedi hawlio Credyd Cynhwysol.

Ffôn: 01267 234567



Rhestr wirio ar gyfer Hawlio
Cyn i chi allu cwblhau eich cais ar-lein am Gredyd Cynhwysol, bydd 

angen yr holl fanylion canlynol arnoch: 

Eich manylion cyfrif banc neu cymdeithas adeiladu (ffoniwch y Llinell 
Gymorth Credyd Cynhwysol os nad oes gennych un)

Cyfeiriad E-bost

Eich Rhif Yswiriant Gwladol

Gwybodaeth am eich tŷ, er enghraifft, faint o rent rydych yn ei dalu

Manylion ynghylch eich incwm, er enghraifft, slipiau cyflog

Manylion ynghylch cynilon ac unrhyw fuddsoddiadau, er enghraifft, 
cyfranddaliadau neu eiddo ar rent gennych

Manylion ynghylch faint rydych yn ei dalu am ofal plant os ydych yn gwneud 
cais am gymorth â chostau gofal plant

Yn ogystal, mae’n rhaid ichi wirio eich hunaniaeth ar-lein.
Bydd angen prawf adnabod arnoch ar gyfer hyn, er enghraifft:

Trwydded Yrru

Pasbort

Carden Ddebyd neu Gredyd

Pa gymorth fydd Cyngor Sir Caerfyrddin
yn ei gynnig i’w drigolion…

Mynediad i Wi-Fi a chyfrifiaduron ar gael yn y lleoedd canlynol...

Hwb Llanelli
01267 234567

Monday: Thursday – 9am – 5pm
Friday: 9am – 4pm

Llyfrgell Llanelli 01554 744327
Llyfrgell Caerfyrddin 01267 244824
Llyfrgell Rhydaman 01269 598360
Dydd Llun a Dydd Iau rhwng 9am a 7pm

Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Gwener rhwng 9am a 6pm
Dydd Sadwrn rhwng 9am a 5pm

Os nad ydych yn aelod, cofiwch eich Prawf Adnabod (prawf o’ch cyfeiriad, er enghraifft,
trwydded yrru neu fil cyfleustodau) i ymuno am ddim.

I gael cefnogaeth ddigidol â chymorth, cysylltwch â’ch swyddfa Canolfan Byd Gwaith.


