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Taflen Ffeithiau
Syniadau i helpu sicrhau blaendal ac / neu
rent ymlaen llaw a chostau symud.

Beth yw cynllun bond?
Nod Cynllun Bond Conwy a Sir Ddinbych (NACRO) yw helpu pobl sy'n ddigartref neu mewn
perygl o fod yn ddigartref i sicrhau llety sector breifat drwy ddarparu gwarant blaendal yn
hytrach na thaliad blaendal arian parod i landlord preifat. Gallent fod o gymorth gyda bond.
Nid yw pob landlord yn derbyn y bond, felly bydd angen i chi eu holi nhw yn gyntaf. Rhoddir
y bond fel rheol am chwe mis; i roi rhagor o amser i chi sicrhau’r blaendal eich hun (gweler
syniadau ar gyfer hyn isod e.e. undeb credyd, sefydliadau elusennol).
Ffôn: 07717790194 neu 01745 345919.

Beth yw’r Undeb Credyd a sut allan nhw fy helpu?
Banc cymunedol yw Undeb Credyd sy’n gallu ystyried benthyca i bobl sydd â chyfrif banc
efo nhw, yn gwneud taliad rheolaidd i’r cyfrif hwnnw, ac nad oes ganddynt fenthyciad gyda
nhw’n barod. Efallai y gallant fenthyca hyd at £500 i chi gydag ad-daliadau rhesymol iawn.
Mae eich cangen Undeb Credyd agosaf ar Conway Road, Cyffordd Llandudno, Ffôn:
(01492) 580028. Gallwch agor cyfrif mewn 7 diwrnod.

All unrhyw elusennau helpu?
Os oes gennych chi neu aelod o’ch teulu broffesiwn neu’n arfer bod â phroffesiwn sydd
wedi sefydlu cronfa les, efallai y gallech gael cymorth ganddynt. I ddarganfod, mae angen
mynediad arnoch i’r rhyngrwyd, a gallwch wneud hyn am ddim yn eich llyfrgell leol. Gallwch
ofyn i'r llyfrgellydd am gymorth. Y wefan rydych angen yw www.joblinks.org.uk – ACO
(Cymdeithas y Swyddogion Elusennol), neu ffonio Turn2Us ar 0808 802 2000.

Oes unrhyw ffyrdd eraill o godi arian i symud?
Os ydych yn aelod o undeb llafur neu’n aelod wedi ymddeol, efallai y gallent eich helpu os
ydych yn wynebu caledi ariannol ac/neu yn mynd i fod yn ddigartref. Cysylltwch â’ch undeb
i gael rhagor o wybodaeth.
Os ydych chi mewn gwaith, efallai y byddai eich cyflogwr yn barod i dalu ychydig o’ch cyflog
ymlaen llaw.
Os ydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai ar gyfer eich cartref presennol, efallai eich bod yn
gymwys i wneud cais am y Taliad Tai Dewisol, naill ai ar gyfer rhent ymlaen llaw neu
flaendal, neu i dalu rhent ychwanegol os nad yw eich Budd-dal Tai yn ddigon i dalu'ch rhent
yn llawn. I wneud cais, ffoniwch (01492) 576491 neu gwnewch gais ar-lein ar y wefan isod.
Gallwch wneud cais am fenthyciadau Cyllidebu ar gyfer talu rhent o flaen llaw a symud os
nad ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd. Rhaid i chi:
• Fod ar hyn o bryd yn derbyn un ai Credyd Pensiwn, Cymhorthdal Incwm, Lwfans
Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn
berthnasol i incwm, ac
• Wedi bod yn hawlio am 26 wythnos o leiaf, unai yn olynol neu gyda thoriad o ddim
mwy na 28 diwrnod.

