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Credyd Cynhwysol os oes gennych 
anabledd neu gyflwr iechyd 
 
 
Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd, mae Credyd 
Cynhwysol yn eich darparu gyda system syml o gefnogaeth 
ariannol a gwaith. 
 
Os ydych yn gallu gweithio byddwch yn cael cymorth wedi'i deilwra i'ch helpu i gyrraedd 
eich nodau. Mae Credyd Cynhwysol yn helpu i sicrhau y byddwch yn well eich byd 
mewn swydd nag ar fudd-daliadau. Wrth i'ch enillion gynyddu bydd Credyd Cynhwysol 
yn gostwng yn raddol, felly ni fyddwch yn colli eich holl fudd-daliadau ar unwaith os 
ydych ar incwm isel. 
 
Os na allwch weithio byddwch yn dal i gael y cymorth rydych ei angen. 
 
Haws i wneud cais 
Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei hawlio ar-lein, gartref neu lle bynnag y gallwch gael 
mynediad i'r rhyngrwyd. Os na allwch wneud cais ar-lein yn rhwydd bydd eich canolfan 
waith leol yn eich helpu i ddod o hyd i gymorth. Gall cynghorau lleol hefyd ddarparu 
pwyntiau mynediad i'r rhyngrwyd a chyngor wyneb yn wyneb.  
 
Byddwch nawr ond yn gwneud un cais am Gredyd Cynhwysol ac yn mynychu Asesiad 
Gallu i Weithio i weld a yw eich cyflwr iechyd neu anabledd yn effeithio ar eich gallu i 
weithio. Mae hyn yn disodli'r angen i chi wneud nifer o geisiadau gwahanol am fudd-
daliadau, megis Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm; Cymhorthdal 
Incwm; Budd-dal Tai; Credydau Treth; a Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm. 
 
Gwneud i waith dalu   
Yn wahanol i'r hen system, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn lleihau yn raddol wrth 
i chi ennill mwy, felly ni fyddwch yn colli eich holl fudd-daliadau ar unwaith os ydych chi 
ar incwm isel. Byddwch yn well eich byd am bob awr ychwanegol rydych yn ei weithio, 
boed mewn swydd llawn amser neu ran amser.  
 
Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu'n fisol, yn uniongyrchol i'r cyfrif rydych wedi ei 
ddewis. Mae taliadau misol yn cyd-fynd a'r ffordd mae'r rhan fwyaf o gyflogau yn cael eu 
talu. Gall hyn eich helpu i baratoi ar gyfer a rheoli'r byd gwaith wrth i chi ddod i arfer â 
thrin eich arian yn fisol. Os gallwch chi weithio, byddwch yn cael cymorth wedi'i deilwra i 
wella eich sgiliau a pharatoi ar gyfer gwaith. 
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Cymorth ariannol yn dibynnu ar angen  
Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn deall os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd 
efallai y byddwch yn wynebu heriau ychwanegol yn eich bywyd sy'n costio arian, felly 
mae Credyd Cynhwysol wedi'i gynllunio i helpu i sicrhau bod arian yn mynd i'r rhai sydd 
ei angen fwyaf. Mae hefyd yn atal plant anabl rhag gweld gostyngiad mawr yn eu 
cymorth pan fyddant yn oedolion.  
 
Felly, os ydych yn oedolyn neu blentyn, byddwch yn derbyn yr un faint o arian yn unol 
â'ch anghenion. Mae dwy lefel o daliad: un ar gyfer pobl sydd angen y cymorth mwyaf a 
chyfradd is ar gyfer pobl sydd angen llai. 
 
Os bydd eich amgylchiadau'n aros yr un fath, ni fyddwch yn colli allan ar unrhyw arian. 
Pan fyddwch yn symud ymlaen i Gredyd Cynhwysol, byddwch yn derbyn yr un faint o 
fudd-dal ag ydych ar hyn o bryd, a gallwch hyd yn oed gael mwy o gefnogaeth. Os 
ydych yn gweithio ac mae gennych blant byddwch hefyd yn cael help gyda chostau 
gofal plant. 
 
Mae newidiadau eraill i fudd-daliadau a allai effeithio arnoch chi. Er enghraifft, mae 
Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) wedi dechrau disodli Lwfans Byw i'r Anabl ar gyfer 
pobl 16 i 64 oed. Mae PIP yn helpu gyda chostau ychwanegol cyflwr iechyd eu 
anabledd tymor hir, a gellir gwneud cais amdano p'un a ydych mewn gwaith neu beidio. 
Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yn www.gov.uk/pip.  
 
Asesiadau Gallu i Weithio   
Bydd Asesiad Gallu i Weithio yn darganfod os ydych:   
• yn abl i weithio  
• yn gallu gwneud rhywfaint o waith neu'n gallu paratoi ar gyfer gwaith, neu  
• gyda chyfyngiadau sylweddol ar eich gallu i baratoi ar gyfer gwaith 
 
Bydd yr asesiad hwn yn gwirio eich gallu o ddydd i ddydd yn hytrach na chymryd darlun 
ohonno. Mae hyn yn caniatáu i Gredyd Cynhwysol ystyried sut y gall newidiadau yn 
eich cyflwr effeithio ar eich gallu i wneud neu baratoi ar gyfer rhai mathau o waith. 
 
Eich Ymrwymiad Hawlydd   
Bydd canlyniadau'r asesiad hwn yn helpu eich anogwr gwaith i nodi pa amodau mae 
rhaid i chi eu bodloni i gael Credyd Cynhwysol. Bydd rhaid i chi dderbyn Ymrwymiad 
Hawlydd personol sy'n esbonio'n glir beth yw'r amodau hyn.  
 
Bydd yr amodau yn amrywio o baratoi ar gyfer ceisiadau a chyfweliadau neu fod yn 
barod i symud i mewn i waith i beidio â chymryd unrhyw gamau os oes gennych 
gyfyngiadau sylweddol ar eich gallu i baratoi ar gyfer gwaith. 
 
 

http://www.gov.uk/pip
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Paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol   
Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno fesul cam. Mae pryd fydd yn effeithio arno 
chi yn dibynnu ar ble rydych yn byw ac unrhyw fudd-daliadau rydych yn eu hawlio ar 
hyn o bryd. I gael gwybod os gallwch wneud cais, ac am y wybodaeth ddiweddaraf, 
ewch i www.gov.uk/universalcredit. 
 
Gall Cynllunydd Personol Credyd Cynhwysol eich helpu i baratoi ar gyfer y newidiadau 
a ddaw gyda'r gwasanaeth newydd. Rydych chi'n darparu atebion i rywfaint o 
gwestiynau sylfaenol a bydd yn dweud wrthych pa mor barod ydych chi ar gyfer Credyd 
Cynhwysol. Mae'n rhoi cyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud ar ffynonellau 
gorau o gymorth. Ni fydd yn dweud wrthych faint o Gredyd Cynhwysol a gewch gan y 
bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau pan fyddwch yn gwneud cais. 
 
 
Gallwch baratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol drwy wneud pethau fel: 
• agor cyfrif banc os nad oes gennych un yn barod 
• darganfod ble y gallwch gael mynediad at y rhyngrwyd 
• gwella eich sgiliau rhyngrwyd 
 
Rheoli'r newid i Gredyd Cynhwysol  
Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn gweithio gyda sefydliadau anabledd i sicrhau bod 
y cymorth cywir mewn lle i chi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/universalcredit neu edrychwch yng  
nganllawiau Credyd Cynhwysol. 

http://www.gov.uk/universalcredit
http://ucpp.dwp.gov.uk/universal-credit-preparation/
http://www.gov.uk/universalcredit
https://www.gov.uk/universal-credit-toolkit-for-partner-organisations
https://www.gov.uk/universal-credit-toolkit-for-partner-organisations
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