
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL
COUNTY BOROUGH COUNCIL

HCOAC 09/16

I’n defnydd ni yn unig
Rhif Cyfeirnod:

Dyddiad cyhoeddi: 

FFURFLEN NEWID CYFEIRIAD OS YDYCH AR HYN O BRYD YN CAEL
BUDD-DÂL TAI, GOSTYNGIAD TRETH Y CYNGOR, PRYDAU YSGOL AM

DDIM A GRANT GWISG YSGOL UWCHRADD 
Wrth lenwi’r ffurflen hon, ticiwch y bocsys perthnasol hefyd.

Rhan 1:  Eich Manylion

Rhan 2:  Gwybodaeth Newydd

Enw llawn (gan gynnwys teitl)

/ /Cyfeiriad yr ydych yn symud ohono (gan gynnwys rhif fflat/ystafell):

*Cyfeirnod 
Budd-dal Tai:

Rhif yswiriant 
gwladol

*Ffôn t ŷ:

*Symudol:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais, ffoniwch y Swyddfa Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y
Cyngor, neu galwch i mewn am gyngor i un o’n is-swyddfeydd lleol sydd wedi eu rhestru ar dudalen 12.

Gwasanaeth Cwsmeriaid Budd-dal: 01492 576491      Cyfnewid Testun BT: 18001 01492 576491 
Neu trwy e-bost ar hben.enquiries@conwy.gov.uk

a drwy'r post i'r Gwasanaeth Asesu Refeniw a Budd-daliadau, CBSC, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU
Efallai y bydd eich galwad yn cael ei recordio at ddibenion hyfforddi a monitro

Os ydych angen copi o’r ffurflen hon yn Saesneg, Braille neu mewn print bras, cysylltwch â’r swyddfa hon.
Mae gennym hefyd fynediad at wasanaeth cyfieithu o'r enw "The Big Word" sy’n wasanaeth cyfieithu 

24 awr dros y ffôn.

Os bu unrhyw newidiadau eraill yn eich amgylchiadau, efallai bydd angen i chi lenwi ffurflen gais arall. Mae’r rhain ar gael trwy
ffonio’r Gwasanaethau Cwsmeriaid Budd-dal ar 01492 576491 neu lawrlwythwch nhw oddi ar ein gwefan www.conwy.gov.uk

Cyfeiriad yr ydych yn symud iddo (gan gynnwys rhif fflat/ystafell):

Dyddiad rydych yn symud i’r eiddo hwn:

Yn eich cartref newydd, fyddwch chi (ticiwch)

• Yn denant preifat?

• Yn denant cymdeithas tai?

• Yn lletywr?

• Yn berchennog-breswyliwr?

• Arall  ? rhowch fanylion

/ /

BODLONDEB
CONWY

LL32 8DU

Dyddiad geni

Rhif ffôn dydd 

*Cyfeiriad E-bost:

Dull cysylltu sydd orau i chi

Ffôn t y Ffôn symudol E-bost  
Trwy ddewis e-bost fel eich dull cysylltu dewisol, gall unrhyw
geisiadau am wybodaeth gael eu gyrru i'r cyfeiriad e-bost a
nodwyd, a gallai gael ei ddefnyddio i gysylltu â chi yn y
dyfodol. Os oes unrhyw un o'r manylion yn newid, mae'n
rhaid i chi roi gwybod i ni yn syth.

llythrennau rhifau lythyren
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/ /

/ /

/ /

Oes yna rywun wedi gadael neu ymuno â’ch aelwyd? Nac oes       Oes Os ‘Oes’ rhowch fanylion

Ydy rhai o’ch plant wedi newid ysgolion? Na Ydy Os ‘Ydy’ rhowch fanylion:

Os oes mwy na thri o blant, parhewch yn Rhan 9.

Enw Plentyn Enw Ysgol newydd Dyddiad symud

Rhan 3 Byw i ffwrdd o gartref

Dwedwch wrthym y cyfeiriad lle rydych chi/ eich partner yn byw ar hyn o bryd.

Cod Post

Os yw eich cartref wedi cael ei is-osod, dwedwch wrthym pwy sy’n byw yno rwan.

Pryd wnaethoch chi neu eich 
partner fyw gartref ddiwethaf?

Pryd ydych chi neu eich partner
yn disgwyl dychwelyd adref?

Ydych chi neu eich partner
yn byw i ffwrdd o gartref ar
hyn o bryd?
Er enghraifft, mewn ysbyty,
cartref preswyl/nyrsio, 
carchar, aros gyda ffrindiau/
perthnasau etc.

Nac ydw

Ydw Dwedwch wrthym pam nad ydych chi neu eich partner yn byw gartref

Rhan 2:  Gwybodaeth Newydd - parhad
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Rhaid i ni gael tystiolaeth o’ch rhent a’ch tenantiaeth cyn gallwn benderfynu faint o fudd-dal a gewch.
Darllenwch y rhestr wirio yn Rhan 11 i weld beth allwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth.
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Gallai rhannu gwybodaeth efo’ch landlord ein helpu i ddelio 
efo’ch hawliad ynghynt a lleihau’r risg y byddwch yn mynd 
ar ei hôl hi efo’ch rhent gan fod eich cais wedi ei ddal yn ôl.

Efallai byddwn angen cadarnhau gwybodaeth efo’ch landlord 
cyn gallwn wneud penderfyniad ar eich cais (er enghraifft, 
dyddiad y dechreuodd eich tenantiaeth). Dan yr amgylchiadau 
hyn, gallwn gysylltu efo’ch landlord heb eich caniatâd.

Dan Ddeddf Diogelu Data 1998, byddwn angen eich 
caniatâd i drafod unrhyw beth arall.

Rwy’n rhoi caniatâd i chi, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, rannu fy ngwybodaeth am gynnydd y cais hwn am Fudd-dâl
Tai efo fy landlord neu eu hasiant.

Eich llofnod:                                                            Dyddiad:

Llofnod eich partner:

Rhan 5 Rhannu gwybodaeth efo’ch landlord
Os rhowch ganiatâd, byddwn yn gallu dweud wrth eich
landlord os:
• ydych wedi hawlio Budd-dâl T ai;
• ydym wedi gwneud penderfyniad ar eich cais;
• ydym wedi gwneud taliad i chi; ac
• os ydym angen mwy o wybodaeth cyn gwneud 

penderfyniad ar eich cais, a beth yw’r wybodaeth honno.

Ni fyddwn yn rhoi gwybodaeth i’ch landlord ar:
• eich amgylchiadau personol nac amgylchiadau’ch 

aelwyd; neu
• eich amgylchiadau ariannol.
Gallwch dynnu’ch caniatâd yn ôl ar u nrhyw adeg.

Os na rowch eich caniatâd i ni drafod eich cais efo’ch
landlord, ni fydd hyn yn effeithio ar eich cais.
Os ydych am roi eich caniatâd i ni draf od eich cais efo’ch
landlord, llofnodwch isod. 

/ /

Ar ba loriau ydych chi'n byw?

Ydych chi a'r rhai sy'n byw gyda chi yn byw 
mewn rhan o'r adeilad rydych wedi'i nodi yn unig? 

Ble yn yr adeilad ydych chi'n byw?

yn y ffrynt yn y canol yn y cefn

Nac Ydw

Ydw
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Yn yr adeilad
cyfan?

Sawl ystafell sydd yna 
yn yr adeilad

Ystafelloedd byw

Ystafelloedd byw â gwely

Ystafelloedd gwely

Ystafelloedd ‘molchi neu gawod

Toiledau

Ceginau

Ystafelloedd eraill

Oes gennych chi neu eich partner ofalwr 
sy'n byw yn rhywle arall ond yn darparu gofal dros nos yn eich cartef?  
Os 'oes', rhowch enw a chyfeiriad y gofalwr/gofalwyr. 

Oes gennych chi neu eich partner blentyn sy'n 
byw yn eich cyfeiriad sydd yn methu â rhannu ystafell wely 
oherwydd anabledd difrifol?     
Os 'oes', yna rhowch fanylion ac amgaeëwch u nrhyw dystiolaeth i gefnogi.

Ydi eich cartref wedi cael ei adeiladu neu 
ei addasu ar gyfer pobl gydag anableddau?   
Os 'ydi' rhowch fanylion.

I chi a’ch aelwyd
yn unig?

Rydych yn eu rhannu
gyda phobl eraill?

Oes

Nac oes

Oes

Nac oes

Ydi        
Nac ydi
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Gall y cyfrif fod:
• yn eich enw chi

• yn enw eich partner
(rydym yn defnyddio partner i olygu’r 
unigolyn yr ydych yn briod iddynt neu’n 
byw efo nhw fel pe baech yn briod iddynt);

• yn eich enw chi ac enw’ch partner;

• yn enw’r unigolyn sy’n gweithredu ar eich 
rhan; neu

• yn eich enw chi ac enw’r unigolyn sy’n 
gweithredu ar eich rhan.

Byddwn yn talu eich Budd-dal Tai/Grant Gwisg Ysgol Uwchradd yn syth i mewn i gyfrif

Rydym yn argymell eich bod yn cael eich arian yn y 
modd hwn oherwydd:
• ei fod yn ddiogel;

• ei fod yn gyfleus – chi sy’n penderfynu pryd a faint i’w 
dynnu allan;

• gallai defnyddio cyfrif eich helpu i arbed;

• gallech dalu biliau rheolaidd allan o rai cyfrifon 
(gallai hyn arbed arian i chi ond byddwch angen gwneud 
yn siw r bod digon o arian yn eich cyfrif i dalu’r biliau – os 
nad oes digon o arian, efallai bydd yn rhaid i chi dalu ffi); a

• gallwch gael eich arian o sawl lleoliad gwahanol gan 
gynnwys canghennau o’ch banc neu gymdeithas adeiladu 
a pheiriannau arian.

Gostyngiad Treth y Cyngor
Byddwn yn talu unrhyw Ostyngiad Treth y Cyngor yn syth i’ch cyfrif Treth y Cyngor

Budd-dal Tai – heb fod o dan y Lwfans Tai Lleol
Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno rheolau ynglŷn Lwfans T ai Lleol. Nid yw’r rhain yn berthnasol i:

• Llety trwyddedig tymor byr efo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – byddwn yn talu eich arian yn syth i’ch
cyfrif rhent

• Cymdeithasau tai
• Os ydych yn byw mewn llety â chymorth a ddarperir gan Landlord C ymdeithasol, Elusen neu Sefydliad

Gwirfoddol
• Os yw eich rhent wedi cael ei gofrestru fel rhent teg a/neu fod eich tenantiaeth wedi dechrau cyn 15

Ionawr 1989
• Carafannau, Carafanets, Rhenti Safleoedd, Ffioedd Angori, Tai, CychodHosteli, y rhent yn cynnwys swm 

sylweddol am lety a lluniaeth.
Gallwch ddewis cael eich budd-dal wedi’i dalu: 
• Yn syth i’ch landlord
• Gyda siec

Budd-dal Tai – Tenantiaid Preifat sy’n dod o dan reolau’r Lwfans Tai Lleol
Bydd eich taliad Budd-dal Tai yn cael ei wneud yn eich enw yn syth i’ch cyfrif banc/ cymdeithas adeiladu.
Yn y mwyafrif o achosion sy’n dod o dan y Lwfans Tai Lleol, bydd y Budd-dal Tai yn cael ei dalu yn syth i’r 
tenant. Fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai byddwn dal i allu talu eich Budd-dal Tai yn 
syth i’ch landlord. Er enghraifft, os ydych yn cael trafferth cadw trefn ar eich arian. Os yw hyn 
yn wir, ticiwch yma a rhowch fanylion llawn i egluro pam eich bod am i’ch Budd-dal Tai gael ei dalu’n
syth i’ch landlord yn Rhan 9. Rhowch dystiolaeth i gefnogi lle bo’n briodol i gryfhau’r cais hwn, 
er enghraifft, llythyr oddi wrth eich Meddyg Teulu, Gweithiwr Achos etc.  

Os hoffech chi i'ch Budd-dal Tai gael ei dalu'n uniongyrchol i'r Landlord gan fod y rhent wythnosol a 
godir yr un fath â, neu'n llai na lef el y Gymdeithas Tai Lleol y bydd yr hawliad Budd-dal Tai yn cael 
ei gyfrif ar ei sail, yna ticiwch y bocs yma.

Efallai hefyd byddai angen talu eich landlord yn uniongyrchol oherwydd ôl-ddyledion rhent, neu eich bod wedi cael
l-ddyledion rhent yn y gorffennol ac y teimlir y byddai’n well i chi ein bod ni'n talu'r landlord yn uniongyrchol.

Prydau Ysgol Am Ddim
Os ydych yn gymwys am brydau ysgol am ddim ar gyfer eich plentyn/ plant, byddwch yn cael gwybod am y
penderfyniad trwy lythyr a bydd yr ysgol berthnasol yn cael eu hysbysu.

Gwisg Ysgol Uwchradd
Os ydych yn gymwys am grant gwisg ysgol uwchradd ar gyfer eich plentyn/ plant, bydd hwn yn cael ei dalu’n
syth i’ch cyfrif banc/ cymdeithas adeiladu.

Rhan 7  Sut gallwn eich talu 



Rhan 8 Talu Budd-dal Tai i’ch landlord

Enw ar y cyfrif:

Cod didoli banc 
neu gymdeithas
adeiladu:

Llofnod 
y landlord/ asiant

Enw banc neu
gymdeithas adeiladu:  

Rhif cyfrif banc neu
gymdeithas adeiladu:

Cyfeirnod landlord 
(os ydych yn gwybod)

Dyddiad 

Os hoffech i ni dalu eich Budd-dal Tai yn syth i’ch landlord, mae’n rhaid i chi roi tic yn y bocs yma
a llofnodi'r datganiad hwn
Talwch fy Mudd-dal Tai yn syth i fy landlord. Rwy’n deall:
• Bod yn rhaid i mi ddweud wrthych yn syth am unrhyw newid yn fy amgylchiadau
• Os nad ydwyf yn dweud wrthych am unrhyw newid mewn amgylchiadau a'ch bod yn talu gormod o 

fudd-dal i mi oherwydd hyn, bydd yn rhaid i mi ad-dalu'r budd-dal ychwanegol; ac
• Efallai caf fy erlyn os na ddwedaf wrthych am unrhyw newid mewn amgylchiadau.

Eich llofnod Dyddiad 

Bydd angen i’ch landlord ddarllen a llofnodi’r datganiad isod OS NAD YW’N GYMDEITHAS TAI
GOFRESTREDIG
Rwy’n fodlon derbyn taliadau Budd-dal Tai ar gyfer y tenant a enwir yn y ffurflen hon.
Rwy’n deall yn ôl y gyfraith:
• Bod yn rhaid i mi ddweud wrthych yn syth os clywaf am unrhyw newid yn amgylchiadau’r tenant; 
• Gallwch stopio talu budd-dal i mi os nad wyf yn dweud wrthych am unrhyw newid mewn amgylchiadau;
• Gellir fy erlyn os ydw i’n derbyn Budd-dal Tai yr wyf yn gwybod nad oes gennyf hawl iddo; ac 
• Os ydych yn talu gormod o Fudd-dal Tai i mi ar gyfer unrhyw denant, rhaid i mi ei ad-dalu. Gallwch 

dynnu swm y budd-dal a dalwyd yn ormod i mi allan o’r budd-dal rwy'n ei gael am unrhyw denantiaid
eraill. Ni fydd hyn yn effeithio ar eu rhent.

Manylion banc y Landlord ar gyfer Taliad Uniongyrchol i gyfrif banc trwy drosglwyddiad
BACS os nad yw’n Gymdeithas Tai Gofrestredig

Rhan 7  Sut gallwn eich talu  – parhad

/ /

/ /

Yn syth i gyfrif

Gyda siec

Yn syth i gyfrif

Gyda siec

Rhaid i chi ddweud wrthym sut rydych am i ni dalu eich 
Budd-dal Tai/ Grant Gwisg Ysgol Uwchradd

Hoffech chi i ni dalu eich Budd-dal Tai yn syth i 
gyfrif neu gyda siec?
Ticiwch y bocs priodol

Hoffech chi i ni dalu eich Grant Gwisg Ysgol Uwchradd 
yn syth i gyfrif neu gyda siec?
Ticiwch y bocs priodol

Os ydych wedi ticio eich bod am i’ch Budd-dal Tai neu eich Grant Gwisg Ysgol Uwchradd gael ei dalu’n syth i
gyfrif banc trwy BACS, rhowch yr wybodaeth ganlynol.

Enw Banc neu Gymdeithas Adeiladu Cod Didoli Banc neu Gymdeithas Adeiladu

Enw Cyfrif Rhif Cyfrif Banc neu Gymdeithas Adeiladu 

9
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Rhan 9 Gwybodaeth arall
Defnyddiwch y gofod hwn i ddweud wrthym am unrhyw beth arall y teimlwch gallai ein helpu i ddelio â’ch cais (er enghraifft,
os ydych eisiau i ni dalu budd-dal o ddyddiad cynharach). Defnyddiwch ddarn arall o bapur os ydych angen mwy o le.

Hyd yn oed os ydi rhywun wedi llenwi’r ffurflen hon ar eich rhan, rhaid i chi lofnodi’r datganiad hwn os gallwch.
Os oes gennych bartner, byddai o fudd pe baent yn llofnodi isod i gadarnhau bod yr holl fanylion amdanynt yn
gywir. Ond, nid oes raid iddynt lofnodi.
Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn i chi ei lofnodi a’i ddyddio.
Rwy’n deall y canlynol: 
• Os byddaf yn rhoi gwybodaeth sy’n anghywir neu heb fod yn gyflawn, efallai byddwch yn cymryd camau yn fy

erbyn. Gallai hyn gynnwys camau gan lys. 

• Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth rwyf wedi’i roi i brosesu fy hawliad am Fudd-dal Tai, Gostyngiad Treth y
Cyngor, Prydau Ysgol am Ddim, Grant Gwisg Ysgol Uwchradd neu Asesiad Ariannol am Ofal Cartref neu Ofal
Preswyl, neu unrhyw un o’r rhain. Gallwch wirio’r wybodaeth efo ffynonellau eraill fel mae’r gyfraith yn caniatáu.  

• Gallwch ddefnyddio unrhyw wybodaeth rwyf wedi ei rhoi mewn cysylltiad efo hyn ac unrhyw hawliad arall am
fudd-daliadau nawdd cymdeithasol yr wyf wedi eu gwneud neu y gallwn eu gwneud yn y dyfodol.  Gallwch roi
rywfaint o wybodaeth i sefydliadau eraill fel adrannau’r llywodraeth, awdurdodau lleol a chwmnïau preifat, f el
banciau a sefydliadau a allai fenthyca arian i mi os yw’r gyfraith yn caniatáu hyn ny.  

Rwy’n gwybod bod yn rhaid i mi ddweud wrth Uned Fudd-daliadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn syth am
unrhyw newid yn fy amgylchiadau a allai effeithio ar fy hawliad.
Gallai methu gwneud arwain atoch yn cymryd camau cyfreithiol yn fy erbyn, a allai gynnwys camau trwy’r llys.
Rwy’n datgan bod yr wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon yn gywir a chyflawn.

Eich llofnod

Dyddiad

Llofnod eich partner

Dyddiad 

Rhan 10 Datganiad
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Rhan 10 Datganiad – parhad
Os ydi unrhyw ran o’r ffurflen hon wedi cael ei llenwi gan rywun arall heblaw'r un sy’n hawlio
Dywedwch wrthym pam eich bod yn llenwi’r ffurflen hon dros rywun arall.

/ /

Enw’r un a lenwodd y ffurflen

Llofnod yr unigolyn

Perthynas â’r un sy’n hawlio

Dyddiad

Cyn belled â phosibl, rwyf wedi cadarnhau gyda’r un sy’n hawlio bod yr atebion rwyf wedi eu hysgrifennu ar y 
ffurflen hon yn gywir.

P

Rhan 11 Rhestr Wirio’r Cais

Enw a chyfeiriad eich landlord a’u hasiant
Dyddiad dechrau'r denantiaeth
Y swm rydych yn ei dalu
Beth sydd wedi’i gynnwys yn y rhent (er enghraifft prydau, nwy a thrydan)
Pa mor aml rydych yn talu rhent (er enghraifft, bob wythnos, pythefnos, pedair
wythnos neu bob mis) 

Pa mor hir fydd y denantiaeth yn para
Manylion y rhent rydych eisoes wedi'i dalu a phryd y gwanethoch y taliadau?

Cyn i chi ddychwelyd eich cais, ydych chi wedi gwneud y canlynol?

1 Rhoi eich enw a’ch Cyfeiriad ar y ffurflen gais? Do 

2 Ateb yr holl gwestiynau ar y ffurflen? Do 

3 Darllen a llofnodi’r datganiad yn Rhan 10? Do

4 Amgáu tystiolaeth o’ch rhent? (os yn berthnasol) Do

Tystiolaeth o rent (os yn berthnasol)

Gall hwn fod yn unrhyw un o’r canlynol Rhaid iddo gynnwys y canlynol. 
Llyfr Rhent
Cyfrif Rhent
Derbynebau Rhent
Cytundeb Tenantiaeth Cyfredol
Llythyr oddi wrth eich Landlord

Mae'n rhaid i dystiolaeth fod yn gyfredol

Cofiwch, os na rowch y dystiolaeth y gofynnwn amdani ar y ffurflen hon, ni fyddwn yn gallu rhoi unrhyw fudd-dal i chi.

EISIAU CYFLYMU EICH CAIS?

CYFLYMWCH EICH CAIS TRWY DDILYN Y CAMAU SYML CANLYNOL:
Cam 1 Llennwch eich ffurflen gais yn llawn
Cam 2 Rhowch yr holl wybodaeth y gofynnwyd amdani ar y ffurflen gais (mae angen dogfennau gwreiddiol)                
Cam 3 Dewch â’ch cais a’r holl wybodaeth ategol i u n o’n swyddfeydd a restrir isod, a gofynnwch am gael ‘cyflymu

eich cais’
Bydd eich cais a’r wybodaeth ategol yn cael eu gwirio gan Gymhorthydd Budd-dal er mwyn sicrhau gellir ‘cyflymu eich
cais’. Os felly, bydd eich cais yn cael ei brosesu o fewn 48 awr.
Ewch â’ch cais a’r wybodaeth i u n o swyddfeydd canlynol y Cyngor:
• Bodlondeb, Conwy • Neuadd y Dref, George Street, Llandudno • 4A Coed Pella Road, Bae Colwyn



Swyddfeydd Budd-dal Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyfeiriadau defnyddiol

Swyddfa Ardal
Gwasanaeth Asesu Refeniw 
a Budd-daliadau
Neuadd y Dref,
George Street,
Llandudno LL30 2ST
Dydd Llun – Dydd Iau 8.45am-5.15pm
Dydd Gwener 8.45am-4.45pm

Ffôn: 01492 576491

Y Gwasanaeth Pensiwn
Blwch Post 8
Abertawe
SA80 8AH
Ffôn: 0845 6060265

Y Ganolfan Waith
45a Conway Road
Bae Colwyn
Conwy
LL29 7AU
Ffôn: 0845 6043719

0345 6043719

Shelter Cymru
19 Stryd Bedford 
Y Rhyl
LL18 1SY
Ffôn: 01745 361444

Canolfan Cyngor ar Bopeth
Swyddfa Ardal,
Eryl Wen, Eryl Place,
Llandudno, LL30 2TX
Ffôn: 0844 4772020

Undeb Credyd Gogledd Cymru
168 Conway Road
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9DU
Ffôn: 0333 2000 601

Age Concern
12-14 Sgwâr y Neuadd
Dinbych
LL16 3NV
Ffôn: 01745 816947

Swyddfa Budd-daliadau
Gwasanaethau Asesu Refeniw a Budd-daliadau
Bodlondeb, Conwy
LL32 8DU
Dydd Llun – Dydd Iau 8.45am-5.15pm
Dydd Gwener 8.45am-4.45pm
Ffôn: 01492 576491

Swyddfa Ardal
Gwasanaeth Asesu Refeniw a 
Budd-daliadau
Y Llyfrgell
Plas yn Dre
Llanrwst
LL26 0DF
Dydd Mercher 10am-1pm
Ffôn: 01492 576491

Y Ganolfan Waith
29/31 Chapel Street
Llandudno
Conwy
LL30 2SY
Ffôn: 0845 6043719

0345 6043719

Cronfa Cymorth Dewisol Cymru
Blwch Post 2377,
Wrecsam,
LL11 OLG
Ffôn: 0800 859 5924

Swyddfeydd Budd-daliadau Tai Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Prif swyddfa Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Adrannau eraill y Llywodraeth

Sefydliadau Eraill

Swyddfa Ardal
Gwasanaeth Asesu Refeniw a 
Budd-daliadau
4A Ffordd Coed Pella
Bae Colwyn
LL29 8LP
Dydd Llun – Dydd Iau 9.00am-5.00pm
Dydd Gwener 9.00am-4.45pm
Ffôn: 01492 576491

Yr Adran Gwaith a Phensiynau
Blwch Post 2239
Caer
CH99 1WZ
Ffôn: 0845 6003018

0345 6003018

Gwasanaeth y Swyddog Rhenti
Llywodraeth Cynulliad Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9R2
Ffôn: 0300 0625106

Gwasanaeth Cyngor Gwledig
The Bon
Stryd y Bont
Llanrwst
LL26 0ET
Ffôn: 01492 641313

Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor a gwasanaethau cyfrinachol ac
annibynnol am ddim i bobl mewn angen tai er mwyn mynd i’r afael ag
argyfyngau tai a materion cysylltiedig. 

Mae Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i
ddatrys problemau cyfreithiol, ariannol a
phroblemau eraill drwy ddarparu cyngor
diduedd, annibynnol a chyfrinachol am
ddim.

Mae ymaelodi ag Undeb Credyd Gogledd Cymru a'r Cylch yn rhoi cyfle i
drigolion Sir Conwy gael mynediad at wasanaethau ariannol rhesymol
a moesegol, gan gynnwys cyfrifon cyfredol, cyfrifon cynilo a benthyci-
adau llog isel.

Mae Age Concern yn darparu gwybodaeth a chyngor i’r henoed
yngly^ n â budd-daliadau, gwahaniaethu ar sail oedran a hyfforddiant.
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