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Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol ar dudalen
Credwn fod: Cenedl sy’n iach yn ariannol yn dda i unigolion, cymunedau, busnes a’r economi

 
Ein gweledigaeth: Pawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a phensiynau

 
Ein Hagendâu ar gyfer Newid a rennir - y pum ffordd y byddwn yn annog newid ar raddfa, gan weithio gydag eraill

Sylfeini Ariannol

Cynllun cyflawni  
Gogledd 
Iwerddon

Cynllun 
cyflawni’r 

Alban

Cynllun 
cyflawni  
Cymru

Cynllun 
cyflawni  
Lloegr

2030  
Nodau 
Cenedlaethol

Anogwn 
sefydliadau o 
bob maint ac 
o bob sector i 
helpu i gyflawni’r 
nodau hyn

Plant, pobl ifanc a’u rhieni Pobl o oedran gweithio sy’n ‘ei 
chael yn anodd yn ariannol’ ac 
‘yn cael eu gwasgu’n ariannol’

Pobl sy’n aml yn defnyddio 
credyd i dalu am fwyd a biliau

Pobl y mae angen cyngor ar 
ddyledion arnynt

Pob oedolyn
Pwy 

Nod 

Canlyniad 

Cenedl  
o Gynilwyr

Credyd  
yn Cyfrif

Cyngor Gwell  
ar Ddyled

Ffocws ar y  
Dyfodol

Safbwynt trawsbynciol: rhywedd

Safbwynt trawsbynciol: iechyd meddwl

Gweler  
tudalen 12

Gweler  
tudalen 14

Gweler  
tudalennau  

35-37

Gweler  
tudalennau  

5–7,  
10–11

Gweler  
tudalennau  

15-34

Cyfnod 
gweithredu

Pecyn Cymorth MaPS 
i gefnogi partneriaid

Mae nodiadau ystadegol a diffiniadau yn dechrau ar dudalen 43, gan 
gynnwys nodyn pwysig ynghylch y nod ar gyfer ‘Ffocws ar y Dyfodol’

Bydd plant a phobl ifanc 
yn cael addysg ariannol 
werthfawr fel eu bod yn 
datblygu’n oedolion sy’n gallu 
gwneud y mwyaf o’u harian a 
phensiynau.

Nod Cenedlaethol

blant a phobl ifanc yn cael addysg 
ariannol werthfawr.

2 filiwn yn fwy o

Bydd pobl yn datblygu 
arferion cynilo, yn adeiladu 
cronfeydd arian wrth gefn 
i helpu gydag argyfyngau 
tymor byr a bydd ganddynt 
ffocws cliriach ar y dyfodol yn 
eu bywydau ariannol.

Nod Cenedlaethol

bobl o oedran gweithio sy’n ‘ei 
chael yn anodd yn ariannol’ ac 
‘yn cael eu gwasgu’n ariannol’ 
yn cynilo’n rheolaidd.

2 filiwn yn fwy o

Bydd mwy o bobl yn gallu cael 
gafael ar gredyd fforddiadwy, 
a bydd mwy o bobl yn gwneud 
penderfyniadau gwybodus 
ynghylch benthyca.

Nod Cenedlaethol

bobl yn aml yn defnyddio credyd i 
dalu am fwyd a biliau.

2 filiwn yn llai o

Bydd pobl yn gallu cael 
gafael ar gyngor ar ddyledion 
o safon uchel, a’i dderbyn 
pan fyddant ei angen, o 
ganlyniad i ymgysylltu cryfach 
a chynharach, ac oherwydd 
bod cydbwysedd gwell rhwng 
cyflenwad a gwasanaethau.

Nod Cenedlaethol

bobl yn cael cyngor ar ddyledion.
2 filiwn yn fwy o

Bydd pobl yn ymgysylltu â’u 
dyfodol ac wedi’u grymuso 
i wneud penderfyniadau 
gwybodus ar gyfer, ac yn 
ystod, cyfnod hwyrach mewn 
bywyd.

Nod Cenedlaethol

bobl yn deall digon i gynllunio 
ar gyfer, ac yn ystod, cyfnod 
hwyrach mewn bywyd.

5 miliwn yn fwy o
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Y strategaeth hon a’r strategaeth ehangach
Credwn fod cenedl sy’n iach yn ariannol yn dda i unigolion, cymunedau, busnes a’r economi.  
Bydd angen i strategaeth lwyddiannus ddylanwadu ar system ehangach o reoliadau, cynnyrch, gwasanaethau a diwylliant. 

Diwylliant a gwerthoedd mewn cymdeithas
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 sicrhau bod llesiant ariannol yn bwrpas craidd ar gyfer sefydliadau a chyrff

Marchnadoedd sy’n gweithio

Rheoliad

Rhaid i waith Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol gefnogi’r unigolyn, ond dim ond o fewn y system ehangach y gall hyn ddigwydd. Po fwyaf effeithiol yw’r strategaeth wrth 
ddylanwadu ar y system ehangach, po fwyaf y gall helpu pobl unigol. Er enghraifft, rhaid i ddarparwyr ddylunio cynnyrch ariannol, fel y gall hyd yn oed y bobl hynny sydd â sgiliau 
llythrennedd a rhifedd isel eu deall. Dylent hefyd eu teilwra i gefnogi pobl sydd â bywydau ac incymau anrhagweladwy. Dyna pam y bydd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn 
cynnwys rheoleiddwyr, gwasanaethau ariannol ac arweinwyr eraill, yn ogystal â lleisiau dros newid diwylliannol, wrth ddarparu’r strategaeth 10 mlynedd hon.
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Strategaeth y DU ar gyfer 
Llesiant Ariannol
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Rhagair ar y cyd

Mae llesiant ariannol yn dda i unigolion, cymunedau, busnes a’r economi. 
Fodd bynnag mae llesiant ariannol gwael, sy’n effeithio ar ddegau o 
filiynau o bobl, yn dal y DU yn ôl. 
Mae gan 11.5m o bobl lai na £100 yn eu cynilion i ddisgyn yn ôl arno. Mae 9m o bobl yn 
aml yn benthyca arian i brynu bwyd neu dalu biliau. Mae 22m o bobl yn dweud nad ydynt yn 
gwybod digon i gynllunio ar gyfer eu hymddeoliad. Ac nid yw 5.3m o blant yn cael addysg 
ariannol werthfawr.

Yn ôl y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), mae ffigyrau fel 
y rhain yn gosod y DU ar waelod gwledydd y G20, y tu ôl i Ffrainc, Norwy, Tsieina, Indonesia a 
nifer o rai eraill. 

Tasg y Gwasanaeth Arian a Phensiynau yw cydlynu strategaeth genedlaethol i fynd i’r afael â’r 
broblem.

Mae miloedd o sefydliadau yn gweithio i ddarparu addysg ariannol, helpu pobl i reoli eu harian 
o ddydd i ddydd, neu gynnig cefnogaeth mewn argyfwng ariannol. Mae angen wedi bod ers 
peth amser i un corff gytuno ar set o nodau cyffredin clir, syml a darparu mecanwaith effeithiol 
i ganolbwyntio ymdrechion pawb. Rhoddodd deddf 2018 a sefydlodd y Gwasanaeth Arian a 
Phensiynau (MaPS) y rôl hon i ni. Amlinella’r strategaeth hon sut y byddwn yn cyflawni ein 
swyddogaeth strategol.

Pan ddaethom i fodolaeth ar 1 Ionawr 2019, gwnaethom benderfynu ei bod yn bwysig 
gwrando’n ofalus ar ystod eang o safbwyntiau cyn i ni amlinellu unrhyw Nodau Cenedlaethol 
neu gynlluniau. Ym mis Ebrill, gwnaethom gyhoeddi crynodeb o dystiolaeth sydd gennym 
ynglŷn â llesiant ariannol yn y DU. Yna, aethom ati i wrando ar yr hyn oedd gennych chi i’w 
ddweud. Cawsom sgyrsiau gyda mwy na 1,000 o arweinwyr a staff rheng flaen ledled y 
DU. Gwnaethom dderbyn cyflwyniadau ysgrifenedig o ansawdd a manylder rhyfeddol gan 
39 o sefydliadau arbenigol. Gwnaethom hefyd wneud y mwyaf o arbenigedd gan staff a 
gwirfoddolwyr a fu’n gweithio i’n rhagflaenwyr.

Mae’r ddogfen hon yn awr yn amlinellu safbwyntiau Bwrdd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau 
ynglŷn â beth fydd yn gorfod digwydd i wella llesiant ariannol yn sylweddol yn y DU.

Nodiadau
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Rydym yn adeiladu ar y Strategaeth Galluogrwydd Ariannol flaenorol.  
Rydym hefyd yn gwneud newidiadau cadarnhaol yn seiliedig ar yr  
hyn yr ydym wedi’i glywed gan staff rheng flaen.

Cyhoeddodd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol Strategaeth Galluogrwydd Ariannol ar 
gyfer y DU yn 2015. Yna dechreuodd adeiladu tystiolaeth, a siarad â rhanddeiliaid i 
ddatblygu themâu allweddol. Mae’r holl waith da a wnaed ers 2015 wedi’i gynnwys 
yn y ddogfen hon, ond rydym yn awr yn mynd â hyn ymhellach.

 � Gwnaethoch ddweud wrthym am ddechrau gyda’r defnyddiwr, canolbwyntio 
ar ganlyniadau, a phennu nodau clir. Felly, rydym wedi pennu pum canlyniad 
allweddol, pob un gyda mesur â blaenoriaeth a Nod Cenedlaethol 2030.

 � Gwnaethoch ddweud wrthym y byddai angen i MaPS fod y tu ôl i’r strategaeth 
100%. Felly, rydym yn addo y bydd Strategaeth Gorfforaethol MaPS yn cael ei 
dylunio i gyflawni pum canlyniad Strategaeth y DU. Bydd y ddwy strategaeth 
yn cyflawni ar yr un weledigaeth: pawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a 
phensiynau (dengys y diagram ar y chwith sut y maent yn cyd-fynd).

 � Gwnaethoch ddweud wrthym am flaenoriaethu. Cytunwn yn gryf mai dim ond 
os yw pawb ohonom yn canolbwyntio, hyd oed yn oed ar lefel strategaeth 
genedlaethol 10 mlynedd, y daw llwyddiant. Felly, rydym wedi amlinellu pa 
ganlyniadau i gwsmeriaid sy’n feysydd â blaenoriaeth ar gyfer y strategaeth hon, 
a pha rai sydd ddim.

 � Gwnaethoch ddweud wrthym nad oedd hi’n glir beth oedd y strategaeth 
flaenorol yn gofyn i bartneriaid ei wneud, na pha gymorth y gallent droi ato. Felly, 
rydym wedi amlinellu ymagwedd ‘Agendâu ar gyfer Newid’ newydd, gyda phecyn 
cymorth: casgliad o wasanaethau cymorth, arweiniad, tystiolaeth a deunyddiau 
i bartneriaid eu defnyddio. 

 � Gwnaethoch ddweud wrthym fod llywodraethiant ac atebolrwydd yn aneglur 
o dan y strategaeth flaenorol, ac nad oeddent yn mynd i’r afael ag anghenion 
pob un o bedair gwlad y DU. Felly, rydym wedi amlinellu strwythur llywodraethu 
newydd sy’n nodi’n glir mai Bwrdd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau sy’n atebol 
am y strategaeth. Bydd cynlluniau cyflawni ar gyfer pob un o’r pedair gwlad.

Rydym wedi enwi’r strategaeth newydd hon yn Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant 
Ariannol. Credwn y bydd y gair llesiant sy’n hawdd ei ddeall, yn ein helpu i ddenu 
ystod eang o bartneriaid y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol.

Mae’r ddogfen hon, Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol, yn amlinellu’r nodau y credwn 
y dylai pob sefydliad weithio arnynt rhwng 2020 a 2030. Bydd ein Strategaeth Gorfforaethol 
arfaethedig yn cynnwys manylion y gwaith y bydd MaPS yn ei wneud i gydlynu Strategaeth y DU a 
chyfuno, gwella a darparu gwasanaethau sy’n rhoi cyngor ac arweiniad. 

Ar gyfer 2020/21 bydd gennym gynllun corfforaethol dros dro ar waith. Bydd hyn yn gam tuag at 
weithredu Strategaeth y DU yn llawn.

Gweledigaeth gyffredin:

Pawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a phensiynau

1. Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol  
(2020-30)

2. Strategaeth Gorfforaethol MaPS  
(2021–24)

Y Nodau Cenedlaethol

Bydd gwaith 
nifer o 
sefydliadau 
y tu hwnt i 
MaPS hefyd 
yn cefnogi’r 
Nodau 
Cenedlaethol

Targedau a dangosyddion perfformiad MaPS

Gweithgareddau MaPS sy’n cefnogi’r Nodau Cenedlaethol

Dwy strategaeth wedi’u halinio i helpu MaPS

Bydd gwaith 
nifer o 

sefydliadau 
y tu hwnt i 

MaPS hefyd 
yn cefnogi’r 

Nodau 
Cenedlaethol
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Mae’r strategaeth hon yn cyd-fynd â strategaeth ehangach o reoliadau, cynnyrch, 
gwasanaethau a diwylliant. Dim ond os yw’r system yn cefnogi unigolion yn well, y gall fod yn 
hollol effeithiol.

Rydym yn glir am ein pwyslais ar helpu pobl i fod yn fwy hyderus ac wedi’u grymuso pan 
ddaw’n fater o arian. Fodd bynnag nid ydym yn credu mai’r unig allwedd i genedl sy’n iach yn 
ariannol yw unigolion yn gwneud penderfyniadau ariannol gwell.

Rydym yn dadlau dros ymagwedd gytbwys. Yn ogystal ag addysg ariannol a gefnogir gan 
bawb, mae angen i ni gael seiliau moesegol, fframwaith rheoleiddiol addas, a defnyddwyr 
wedi’u grymuso ac abl. 

Yn ein barn ni, dylai adeiladu cyfrifoldeb ariannol a llesiant ariannol defnyddwyr fod yn nod 
strategol ar gyfer y sector gwasanaethau ariannol.

Golyga hyn y bydd gwasanaethau ariannol yn croesawu newid o ran pwrpas a diwylliant 
corfforaethol i ganolbwyntio ar lesiant ariannol unigol. Bydd adnoddau yn cael eu hail-
gydbwyso i atal argyfyngau yn hytrach na darparu cymorth. Bydd defnyddwyr angen cynnyrch 
fforddiadwy, syml a’r wybodaeth sy’n ofynnol i wneud penderfyniadau gwell.

Yn gryno, credwn fod newidiadau i’r system yr un mor bwysig ag adeiladu gallu unigol pobl. 
Maent yn allweddol i lwyddiant y strategaeth hon. Gall newid cynnyrch, gwasanaethau a 
rheoliadau i gyd wella hanfodion llesiant ariannol. 

Bydd y cyfnod gweithredu ar ôl cyhoeddi’r strategaeth hon yn gyfnod allweddol ar gyfer 
adeiladu momentwm, a bydd yn siapio Strategaeth Gorfforaethol MaPS.

Yn syth ar ôl cyhoeddi’r strategaeth hon, mae gennym waith pwysig i’w wneud gyda chi. 
Hoffem sefydlu cynlluniau cyflawni ar gyfer pob un o bum canlyniad y strategaeth ac ar gyfer 
pob un o bedair gwlad y DU. Ar yr un pryd, byddwn yn meddwl am sut i drawsnewid MaPS yn 
sefydliad y mae arnoch ei angen, un a all alluogi a chefnogi gwaith uchelgeisiol gan gannoedd 
o sefydliadau dros y ddegawd nesaf. Byddwn yn cyhoeddi ein Strategaeth Gorfforaethol tair 
blynedd oddeutu blwyddyn o nawr. Bydd yn ymateb i’r blaenoriaethau buddsoddi yr ydych 
yn eu siapio. A bydd yn amlinellu sut y bydd ein gwasanaethau cynghori hefyd yn cael eu 
trawsnewid i gefnogi’r pum canlyniad.

Diolch am y gefnogaeth ryfeddol yr ydych wedi’i dangos yn ystod y gwaith o ffurfio’r 
strategaeth hon. Edrychwn ymlaen at berthnasoedd gweithio dwfn gyda chi, yr ydym yn credu 
y gallant - ac y byddant - yn trawsnewid llesiant ariannol yn y DU dros y deng mlynedd nesaf.

Syr Hector Sants  
Cadeirydd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Caroline Siarkiewicz  
Prif Swyddog Gweithredol dros dro’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau
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Sut ydym wedi gwrando, a defnyddio tystiolaeth,  
i ddatblygu’r strategaeth hon

Gwnaethom siarad â Llywodraeth y DU a 
Llywodraethau datganoledig ynglŷn â beth 
sy’n bwysig iddynt. 
Gwnaethom gwrdd yn rheolaidd â’r adran 
sy’n ein noddi, yr Adran Gwaith a Phensiynau 
(DWP) a’i phartner agos, Trysorlys EM i ddeall 
eu safbwyntiau polisi ar faterion allweddol. 
Cawsom sgyrsiau tebyg gyda’r Adran Addysg 
(DfE), Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth 
a’r llywodraethau datganoledig.

Gwnaethom adolygu’r hyn a ddywed 
y gyfraith am ein dyletswyddau a 
swyddogaethau. 
Gwnaethom adolygu a rhoi sylw llawn 
i ddyletswyddau statudol a roddwyd 
i MaPS, yn ogystal â dyletswyddau 
cyfreithiol eraill megis Dyletswydd 
Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.

Gwnaethom fyfyrio ar wersi a ddysgwyd. 
Gwnaethom gyhoeddi gwersi a 
ddysgwyd o’r strategaeth galluogrwydd 
ariannol flaenorol a’i hadolygu gyda 
phobl a oedd yn gysylltiedig â hi drwy 
gydol yr amser.

O’u mewnwelediad a data gweithredol...

Cyfrannodd y Gwasanaeth 
Cynghori ar Bensiynau at ein 
sylfaen dystiolaeth.

Cyfrannodd Pension Wise at ein 
sylfaen dystiolaeth.

Cyfrannodd y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol at ein sylfaen 
dystiolaeth.

Ffynhonnell Tystiolaeth a adolygwyd

Arolwg Galluogrwydd 
Ariannol Oedolion 
(Dadansoddiad o’r 
Conglfeini)

Bron i 6,000 o oedolion y DU.

Bywydau Ariannol yr FCA Bron i 13,000 o oedolion y DU.

Adolygiad o Dystiolaeth o 
Gynilion 
ac Adolygiad Thematig o 
Gynilion

 
~50 darn o dystiolaeth (yn rhyngwladol ac yn y DU- 
data arolwg o oedolion, setiau data ar raddfa fawr ac 
ymchwil ansoddol

Arolwg Galluogrwydd 
Ariannol Plant a Phobl 
Ifanc

2016: bron i 5,000 o blant y DU rhwng 4-17 oed.
Ar gyfer pob plentyn a holwyd, holwyd rhiant neu ofalwr 
hefyd.
2019: bron i 4,000 o blant y DU rhwng 7-17 oed.
Ar gyfer pob plentyn a holwyd, holwyd rhiant neu ofalwr 
hefyd (canfyddiadau ar gael yn ddiweddarach yn 
2019).

Dadansoddiad Arolwg 
Carfan Prydain 
(astudiaeth hydredol)

Bron i 17,000 o oedolion y DU.

Siarad, Dysgu, Gwneud Gwerthuso’r broses: 10 o randdeiliaid, 
15 o ymarferwyr, 20 o rieni.
Gwerthuso’r effaith: 238 o rieni (138 mewn grŵp 
SDG/100 mewn grŵp rheoli).

Cronfa Beth sy’n Gweithio Bron i 37,000 o oedolion y DU yn ymwneud â 65 o 
brosiectau ledled y DU: £11.3 miliwn wedi’i fuddsoddi 
mewn grantiau dros ddwy flynedd.

Arolwg Blynyddol o
Anghenion Cyngor ar 
Ddyledion

~20,000 yn 2018, ~10,000 yn 2019 
(o oedolion y DU 18+ oed)

Adolygiad o Dystiolaeth o 
Gynllunio ar gyfer 
Ymddeoliad

~60 darn o dystiolaeth a ddefnyddiwyd yn y DU 
(astudiaethau ymchwil ansoddol, setiau data ar 
raddfa fawr, arolygon o ddefnyddwyr, ymchwil a 
wnaed i brofi ymyriadau a phrototeipiau)

Adolygwyd gan y Grŵp 
Llywio Cynllunio ar gyfer 
Ymddeoliad

~50 darn o dystiolaeth (astudiaethau ymchwil 
ansoddol a meintiol).

Arolwg Cyfoeth ac Asedau Bron i 20,000 o aelwydydd y DU.

Astudiaethau yn Awstralia, 
Canada, Iwerddon, Norwy a 
Seland Newydd

Norwy ~2,000 o oedolion; Iwerddon ~1,500 o oedolion; 
Canada ~2,000 o oedolion; Seland Newydd ac 
Awstralia ~5,000 o oedolion.

Adolygiad Thematig o 
Gredyd Rheolau Bawd 
Credyd

28 darn o dystiolaeth y DU, gan gynnwys 
adolygiadau o dystiolaeth, arolygon o oedolion 
cenedlaethol-gynrychiadol ac ymchwil a wnaed i brofi 
ymyriadau, ac ~1,100 o oedolion y DU 
rhwng 18–24 oed.

10 sesiwn ‘fanwl’ 
Gwnaeth y sesiynau hyn ddwyn ynghyd arbenigwyr ar bynciau 
arbennig:

 � Gwersi a ddysgwyd

 � Cyllid cyngor ar 
ddyledion

 � Pensiynau

 � Bregusrwydd

 � Undebau credyd

 � Cyflogwyr

 � Bancio adwerthu

 � Addysg ariannol

 � Cyllid merched

 � Syniadau arloesol

39 o gyflwyniadau 
ysgrifenedig 
Gwnaethom dderbyn 
a dadansoddi dros 
600 o dudalennau 
o dystiolaeth 
a gyflwynwyd 
gan sefydliadau 
rhanddeiliaid.

Sesiynau un-i-un gyda 
rhanddeiliaid 
Gwnaethom gwrdd 
ag arweinwyr y sector 
cyhoeddus, y sector 
preifat a’r sector 
gwirfoddol.

Gwnaethom wrando ar 1,000+ o 
randdeiliaid i glywed  
beth y credant sy’n bwysig. 
Gwnaethom ymgynghori ag 
arweinwyr, pobl o sectorau 
gwahanol, staff rheng flaen ac 
arbenigwyr ar hyd a lled y DU.
Gallwch ddarllen y dadansoddiad yn 
llawn yn ein hadroddiad gwrando ar 
wahân.

Gwnaethom ymgynghori â’n pobl. 
Gwnaethom dderbyn mewnbynnau ysgrifenedig gan oddeutu 80 o weithwyr 
MaPS a chynnal sesiynau ymgynghori agored gyda llawer mwy.

Gwnaethom yn siŵr ein bod yn deall 
anghenion a phroblemau gwirioneddol 
pobl. 
Gwnaethom ddwyn ynghyd data a 
thystiolaeth ynglŷn â beth y mae 
defnyddwyr ei angen gan y tri sefydliad 
blaenorol, ein Hyb Tystiolaeth a 
ffynonellau rhyngwladol.

Digwyddiadau gwrando 
Gwnaethom gynnal digwyddiadau 
yn:

 � Belfast

 � Birmingham

 � Bryste

 � Caerdydd

 � Dartford

 � Caeredin

 � Leeds

 � Llundain

 � Manceinion

 � Peterborough

Rydym wedi gweithio’n galed i seilio ein casgliadau ar dystiolaeth gadarn, a chysoni  
safbwyntiau gwahanol yn y dewisiadau a amlinellwn yn y strategaeth hon.

Strategaeth y DU ar gyfer 
Llesiant Ariannol
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Amlinella’r adran hon sut y gwnaethom ddod i gasgliadau ynglŷn â mesurau, grwpiau â blaenoriaeth a Nodau 
Cenedlaethol ar gyfer y Strategaeth.

Rydym yn cynnig diffiniad syml o lesiant ariannol. I wireddu hyn, a rhoi ffocws, rydym wedi blaenoriaethu pum 
mesur llesiant ar gyfer y strategaeth i’w holrhain a newid. Gan ddefnyddio arolygon o’r boblogaeth a data arall, 
rydym wedi pennu pwy sydd angen y cymorth fwyaf ar gyfer pob mesur. Yn olaf, rydym wedi dadlau ac, yn awr yn 
cynnig pum prif Nod Cenedlaethol, un yn erbyn pob mesur. Mae’r nodau hyn, yna’n cefnogi’r canlyniadau y mae’r 
strategaeth yn anelu at eu cyflawni.

Diffinio llesiant 
ariannol

Pum mesur â 
blaenoriaeth

Nodau Cenedlaethol a 
chanlyniadau

Beth yw nodau’r  
Strategaeth?

9
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Mae cenedl sy’n iach yn ariannol yn dda i unigolion,  
cymunedau, busnes a’r economi

Mae pobl sy’n profi llesiant ariannol unigol yn teimlo dan lai o bwysau gyda’u harian. Mae hyn, yn ei 
dro, yn cael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd, perthnasoedd a gwaith.

Mae llesiant ariannol yn dda i gymunedau. Mae straen ariannol - a’i effeithiau dilynol ar iechyd meddwl, 
tor-perthynas ac iechyd corfforol - yn creu costau i ysbytai ac eraill i adfer bywydau sydd wedi’u 
chwalu. Er enghraifft, mae osgoi pyliau o gyflyrau iechyd meddwl andwyol, amrywiol werth £600-£800 
y person, yn dibynnu ar y cyflwr.

Mae cyflogwyr hefyd yn elwa o lesiant ariannol. Mae pobl sy’n mwynhau llesiant ariannol da yn fwy 
cynhyrchiol yn y gwaith. Os nad ydynt yn mwynhau hynny, mae cyflogwyr yn dioddef hefyd. Yn ôl 
arolwg yn 2014 gan Barclays, gallai diffyg cynhyrchiant effeithio ar elw busnesau gymaint â 4%. Ac yn 
2016, collodd economi’r DU £120.7bn a 17.5m awr i straen ariannol. Yn 2018, adroddodd 11% o 
weithwyr y DU eu bod wedi profi lleihad mewn cynhyrchedd ar ryw adeg dros y tair blynedd flaenorol o 
ganlyniad i’w sefyllfaoedd ariannol personol. 

Mae llesiant ariannol yn ymwneud â theimlo’n ddiogel ac mewn rheolaeth. Mae’n ymwneud â 
gwybod os gallwch dalu’r biliau heddiw, delio â’r annisgwyl, ac os ydych ar y trywydd i ddyfodol 
ariannol iach. Yn gryno: hyderus ac wedi eich grymuso. 
Diffiniad MaPS o lesiant ariannol

Mae busnesau hefyd yn elwa. Os nad yw pobl yn mynd ar ei hôl hi gyda biliau a thaliadau, mae gan 
fusnesau elw a llif arian iachach, ac nid oes raid iddynt glirio dyledion. A bydd pobl sydd â llesiant 
ariannol yn gwario mewn ffordd sy’n gynaliadwy. 

Mae’r economi ehangach yn elwa hefyd o ffocws ar y dyfodol pobl sy’n mwynhau llesiant ariannol. Pan 
fydd pobl yn gallu neilltuo arian ar gyfer eu dyfodol, os caiff ei gynilo mewn cyfrif arian parod, gellir ei 
fenthyca i fusnesau, ac os caiff ei fuddsoddi, mae’n rhoi hwb i rannau cynhyrchiol yr economi. Roedd 
cyfoeth pensiynau preifat a adnabuwyd yn yr Arolwg Cyfoeth ac Asedau Aelwydydd diwethaf yn £5.4 
triliwn, neu 42% o gyfoeth aelwydydd y DU bryd hynny. O’r cyfoeth pensiynau hwnnw, roedd 69% ohono 
wedi’i fuddsoddi yn y DU a 31% dramor. Felly, gallai newid bychan o ran ffocws ar y dyfodol ychwanegu 
cannoedd o biliynau i’r cyfoeth a fuddsoddir mewn asedau economaidd gynhyrchiol ledled y DU. A 
chan fod pobl yn gwario’n gynaliadwy yn ystod eu hymddeoliad, mae hyn yn gadarnhaol iddynt a’r 
gymuned y maent yn byw ynddi.

Dros y cyfnod 2020-2030, rôl allweddol ar gyfer MaPS fydd ehangu’r ystod o arweinwyr sydd wedi 
ymrwymo i wella llesiant ariannol ymhlith sefydliadau’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector 
gwirfoddol.

Amlinella’r strategaeth hon lle’r ydym yn awgrymu y dylent ganolbwyntio eu hymdrechion.

Nodiadau

10
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Diffinio llesiant ariannol:
pum mesur â blaenoriaeth i ganolbwyntio’r strategaeth
Rydym yn diffinio llesiant ariannol fel a ganlyn. Mae llesiant ariannol yn ymwneud â theimlo’n ddiogel ac mewn rheolaeth. Mae’n ymwneud â gwybod os 
gallwch dalu’r biliau heddiw, delio â’r annisgwyl, ac os ydych ar y trywydd i ddyfodol ariannol iach. Yn gryno: hyderus ac wedi eich grymuso.

Ond sut y gellir mesur hyn a beth y dylai Strategaeth y DU ei flaenoriaethu? Gwnaethom ddefnyddio’r data sydd gennym am filoedd o bobl ledled y DU i ateb y cwestiynau hyn, fel bod gan y 
strategaeth ffocws clir, mesuradwy a chofiadwy.

Y briff oedd y dylai’r pum mesur gasglu p’un a yw pawb yn targedu hanfodion llesiant ariannol 
ac yn ei newid er gwell. Gwnaethom ddechrau drwy edrych ar bob arolwg mawr: yr arolygon 
galluogrwydd ariannol o oedolion yn 2015 a 2018, o blant a’u rhieni yn 2016 a 2019, ac ein 
harolwg dyledion yn 2019. Roeddem yn edrych am ymddygiadau yr oedd ganddynt gysylltiadau 
ystadegol cryf â llesiant ariannol.  

I’n helpu i ddehongli’r data yn yr arolygon mawr hyn, gwnaethom hefyd edrych ar ddarnau o 
ymchwil llai, mwy ansoddol ar themâu penodol. Roedd y themâu hyn yn cynnwys cynilion, 
hyder ariannol, a rhieni a’u hagweddau at arian. Yn olaf, gwnaethom edrych ar dystiolaeth o 
beth sy’n gweithio i newid llesiant ariannol. Daeth hyn o’n Hyb Tystiolaeth, sy’n cynnwys mwy 
na 300 o’r darnau mwyaf arwyddocaol o dystiolaeth ar draws y byd.

Mae’r pump o fesurau hyn wedi cael eu blaenoriaethu o restr hirach o 21. Rydym yn credu bod ffocws yn bwysig iawn. Rydym hefyd yn cydnabod y dylai blaenoriaethu fod yn agored i’w herio, 
a dylid ei ddiweddaru yng ngoleuni data newydd. Felly, byddwn yn cadw golwg ar yr holl feysydd â blaenoriaeth ar gyfer y strategaeth, ac yn adolygu’r strategaeth yn ffurfiol yn 2023. 
Fel enghraifft nodedig, gwnaethom adolygu a ddylai un o’r pump o fesurau allweddol ymwneud â ph’un a oes gan bobl yswiriant neu gynnyrch aswiriant bywyd. Mae’n bwysig bod gan y rhan 
fwyaf o bobl un neu fwy o’r cynhyrchion hyn (er enghraifft yswiriant anifeiliaid anwes, yswiriant teithio, yswiriant cynnwys, aswiriant bywyd, i enwi dim ond rhai). Fodd bynnag, mae hefyd yn 
anodd iawn cyffredinoli (ac yna mesur) beth yw’r cynhyrchion iawn i unigolion eu cael. Mae gwneud hyn, yn golygu edrych ar amgylchiadau penodol pob person a holir. A hyd yn oed os gellid 
dod o hyd i un mesur, nid ydym yn credu y byddai canolbwyntio sylw pawb arno, yn cael cymaint o effaith ar lesiant ariannol ag y byddai canolbwyntio ar y pum mesur a nodwyd uchod. Mae’n 
bwysig nodi, fodd bynnag, er nad ydym yn credu y dylai yrru un o bum Nod Cenedlaethol y strategaeth, fod gan arweiniad ariannol cyhoeddus rôl o hyd o ran darparu atebion i gwestiynau 
ynghylch yswiriant a chynnyrch aswiriant bywyd. Bydd ein Strategaeth Gorfforaethol yn amlinellu ein hymagwedd.

O’n hymchwil gyda phlant, pobl ifanc 
a rhieni, rydym yn sicr ein bod angen 
deall profiadau plant yn yr ysgol 
a gartref. Felly, mae ein mesur yn 
ymdrin â phlant sy’n elwa o addysg 
ariannol werthfawr naill ai mewn 
awyrgylch ysgol neu gartref.

Sylfeini

Cael addysg  
ariannol werthfawrMesur

O ddydd i ddydd

Cynilo’n rheolaidd Rheoli credyd Defnyddio cyngor ar ddyledion

Edrych i’r dyfodol

Gwneud penderfyniadau da  
am lesiant i’r dyfodol

Derbynnir yn gyffredinol fod cynilo yn 
beth da. Mae yna hefyd dystiolaeth 
gref fod pobl sydd ag arferion 
cynilo yn fwy tebygol o arddangos 
ymddygiadau eraill yr ydym yn eu 
cysylltu â llesiant ariannol, waeth 
faint y maent yn ei gynilo. Mae’r 
arferion cynilo yn cynyddu gwydnwch 
ac yn cynyddu ‘ffocws ar y dyfodol’  
cynilwyr.

Mae’r penderfyniadau sy’n 
gysylltiedig â chredyd yn ddigon 
penodol iddo fod angen ei fesur ei 
hun, er bod ganddo gysylltiadau clir 
â phenderfyniadau a wna pobl am 
gynilion. Mae’r mesur a ddewiswyd 
gennym yn ymwneud â pheidio â 
defnyddio credyd ar gyfer pethau 
hanfodol bob dydd.

Nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn y DU 
mewn gorddyled, ond mae’r broblem 
yn dal i effeithio ar filiynau lawer 
o bobl ac mae bwlch mawr rhwng 
y rhai hynny sydd angen cyngor 
ar ddyledion a’r rhai hynny sy’n ei 
dderbyn. Gall system cyngor ar 
ddyledion fwy cefnogol a haws 
ei defnyddio helpu pobl i ddatrys 
problemau dyled yn gynharach.

Mae cynilo a neilltuo arian ar gyfer 
cyfnod hwyrach mewn bywyd yn 
ymyddygiadau tebyg, ond gall pobl 
fynd ati i wneud y pethau hyn gyda 
meddylfryd gwahanol. Rhaid iddynt 
gael eu mesur ar wahân. Rydym wedi 
ystyried, a diystyru, mesurau o faint 
mae pobl wedi’i gynilo. Mae’r rhain yn 
anodd iawn eu casglu. Mae hyd yn oed 
yn fwy anodd pennu beth yw’r swm 
‘iawn’ i unigolyn.
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Pennu Nodau Cenedlaethol, i gyflawni’r pum canlyniad ar gyfer llesiant ariannol
Rydym wedi pennu uchelgais Strategaeth y DU i gyflawni newid ar raddfa fawr, dros gyfnod o 10 mlynedd, i gyflawni pum canlyniad, ar gyfer y rhai 
hynny yr ydym wedi’u hadnabod fel y rhai â’r angen mwyaf. Credwn y bydd lefel uchel o uchelgais yn ysgogi datrysiadau creadigol ac yn ysbrydoli 
arweinwyr gweledigaethol o wahanol sectorau, wedi’u trefnu dan bump ‘Agenda ar gyfer Newid’.
Rydym yn cynnig nodau sy’n mynd y tu hwnt i’r hyn y gallwn ei ragweld yn digwydd dros y 
ddwy i dair blynedd nesaf yn fwriadol, i gynhyrchu canlyniadau pwysig. Mae hyn yn gam heriol 
i ni ein hunain a’r sector ehangach ei ystyried. Ni ellir cyflawni nodau o’r fath yn syml gan y 
Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn cyllido mwy o ddarpariaeth. Gyda datrysiadau newydd a 
phartneriaethau newydd rhwng sefydliadau yn unig y gellir eu cyflawni. Rydym hefyd angen i 
waith pawb sydd ynghlwm â’r strategaeth ysgogi mwy o fuddsoddiad mewn llesiant ariannol.

Bydd y Nodau Cenedlaethol yn cael eu heffeithio gan yr hyn sy’n digwydd yn yr economi 
ehangach a demograffeg. Byddant hefyd yn rhyngweithio â’i gilydd. Er enghraifft, dylai llwyddo 
yn y tri nod cyntaf gael gwared ar yr angen am gyngor ar ddyledion, elfen o’r pedwerydd 
nod. Nid ydym wedi ceisio adeiladu model macro-economaidd cymhleth i lunio rhagolygon 
10 mlynedd manwl gywir. Fodd bynnag, rydym yn hyderus bod y nodau yn ddigon mawr i’w 
heffeithiau gael eu mesur drwy arolygon cyffredinol o’r boblogaeth. Gellir olrhain cynnydd a 
bydd i’w weld erbyn 2030.

Yn ystod y cyfnod gweithredu:

Sydd â’r  
angen mwyaf

Canlyniad

Mesur a 
gwaelodlin

Bydd grwpiau herio yn ystyried y nodau ac yn cynnig cerrig milltir ar hyd y daith 10 mlynedd a fydd yn mesur cynnydd.

Bydd nodau unigol, yn gyson â’r Nodau Cenedlaethol, yn cael eu pennu ar gyfer Cymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr.

Plant, pobl ifanc a’u rhieni

Sylfeini Ariannol

yn cael addysg ariannol 
werthfawr

plant a phobl 
ifanc

48% 4.8m

2030

=

Cenedl o Gynilwyr

Pobl o oedran gweithio sy’n ‘ei chael yn 
anodd yn ariannol’ ac ‘yn cael eu  

gwasgu’n ariannol’

yn cynilo'n rheolaidd oedolion
57% 14.7m

2030

=

Mae Credyd yn Cyfrif

Pobl sy’n aml yn defnyddio credyd 
i dalu am fwyd a biliau

yn benthyca i dalu am 
fwyd  

neu filiau

oedolion
17% 9m

2030

=

Cyngor Gwell ar Ddyled

Pobl y mae angen cyngor ar ddyledion 
arnynt

wedi cael gafael ar y 
cyngor ar ddyledion 

y mae arnynt ei 
angen

oedolion
32% 1.7m

2030

=

Ffocws ar y Dyfodol

Pob oedolyn

yn dweud eu bod yn deall 
digon ar gyfer cyfnod 
hwyrach mewn bywyd

oedolion
45% 23.6m

Nod Cenedlaethol

blant a phobl ifanc yn cael addysg 
ariannol werthfawr erbyn

Bydd plant a phobl ifanc yn cael 
addysg ariannol werthfawr fel eu 
bod yn datblygu’n oedolion sy’n 
gallu gwneud y mwyaf o’u harian 
a phensiynau.

2 filiwn yn fwy o

Bydd pobl yn datblygu arferion 
cynilo, yn adeiladu cronfeydd 
arian wrth gefn i helpu gydag 
argyfyngau tymor byr a bydd 
ganddynt ffocws cliriach ar y 
dyfodol yn eu bywydau ariannol.

Nod Cenedlaethol

bobl o oedran gweithio sy’n ‘ei chael 
yn anodd yn ariannol’ ac ‘yn cael 
eu gwasgu’n ariannol’ yn cynilo’n 
rheolaidd erbyn

2 filiwn yn fwy o

Bydd mwy o bobl yn gallu cael 
gafael ar gredyd fforddiadwy, 
a bydd mwy o bobl yn gwneud 
penderfyniadau gwybodus 
ynghylch benthyca.

Nod Cenedlaethol

bobl yn aml yn defnyddio credyd i dalu 
am fwyd a biliau erbyn

2 filiwn yn llai o

Bydd pobl yn gallu cael gafael 
ar gyngor ar ddyledion o safon 
uchel, a’i dderbyn pan fyddant ei 
angen, o ganlyniad i ymgysylltu 
cryfach a chynharach, ac oherwydd 
bod cydbwysedd gwell rhwng 
cyflenwad a gwasanaethau.

Nod Cenedlaethol

bobl yn cael cyngor ar ddyledion yn
2 filiwn yn fwy o

Bydd pobl yn ymgysylltu â’u 
dyfodol ac wedi’u grymuso 
i wneud penderfyniadau 
gwybodus ar gyfer, ac yn ystod, 
cyfnod hwyrach mewn bywyd.

Nod Cenedlaethol

bobl yn deall digon i gynllunio ar gyfer, 
ac yn ystod, cyfnod hwyrach mewn 
bywyd erbyn

5 miliwn yn fwy o

2030

=

Agenda ar 
gyfer Newid

Y Nodau 
Cenedlaethol
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Amlinella’r strategaeth hon sut y byddwn yn gweithredu newid.

Yn yr ychydig fisoedd cyntaf ar ôl cyhoeddi’r strategaeth, byddwn yn cynnal cyfnod gweithredu. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn cyd-greu cynlluniau 
cyflawni gyda rhanddeiliaid i annog y canlyniadau.

Rydym yn bwriadu ysgogi sefydliadau partner drwy’r hyn yr ydym yn ei alw yn ‘Agendâu ar gyfer Newid’. Rhaglenni dros sawl blwyddyn fydd y rhain. 
Byddant yn darparu’r canlyniadau drwy ystod o ddulliau, y bydd gan bob un sawl pwynt mynediad i sefydliadau partner, bach a mawr. Bydd pob 
Agenda ar gyfer Newid yn helpu sefydliadau i gyflawni eu nodau eu hunain yn ogystal â’r Nodau Cenedlaethol. Bydd Agendâu ar gyfer Newid yn cael 
eu haddasu i amgylchiadau cyflawni ym mhob un o’r pedair gwlad.

Yn ychwanegol i’r ymagwedd ‘Agendâu ar gyfer Newid’, rydym yn amlinellu yn yr adran hon sut y bydd llywodraethu yn gweithio. Byddwn yn manylu ar 
sut y bydd gwariant MaPS yn cefnogi’r strategaeth. Ac rydym yn cyflwyno ein cynlluniau ar gyfer pecyn cymorth i gynorthwyo sefydliadau ar draws y 
sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol wrth iddynt gyfrannu at y strategaeth.

Cyfnod 
gweithredu

Agendâu  
ar gyfer 
newid

Safbwyntiau 
trawsbynciol

Pecyn 
cymorth:  
amlsector

Pecyn 
cymorth:  

sector benodol

Sut y bydd y 
strategaeth yn cael 
ei chyflawni?

Darpariaeth MaPS

Ysgogi eraill

13
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Y cyfnod gweithredu
Yn ystod hanner cyntaf 2020, byddwn yn gweithio gydag arweinyr ac arbenigwyr o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol. Gyda’n 
gilydd, byddwn yn amlinellu cynlluniau clir, uchelgeisiol ar gyfer sut y gallwn gyflawni’r pum mesur a chanlyniad. Bydd yr hyn a ddywed rhanddeiliaid 
yna’n helpu i siapio Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer y tair blynedd ddilynol.

O ddechrau 2020

Cynlluniau cyflawni Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban Adroddiadau

Adroddiadau

Adroddiadau

Adroddiad

Is-bwyllgor llywodraethau 
datganoledig

Adolygwyd gan grwpiau  
cynghori Bwrdd MaPS

Cyflwyno canfyddiadau  
i weinidogion

Grwpiau herio cychwynnol ar gyfer Agendâu ar gyfer Newid

Rhywedd, iechyd meddwl: argymhellion

Cynllun cyflawni Lloegr

Erbyn diwedd Mehefin 2020 Hydref 2020

Strategaeth 
y DU Cynllun 
cyflawni Lloegr

Strategaeth y DU 
Cynllun cyflawni 
Gogledd 
Iwerddon

Strategaeth 
Gorfforaethol 
MaPS  
2021–2024Strategaeth 

y DU Cynllun 
cyflawni’r Alban

Strategaeth 
y DU Cynllun 
cyflawni Cymru

Lansiwyd mewn  
cynhadledd

Cyflawnir gan sefydliadau partner a MaPS

Bydd pob grŵp yn gweithio i amserlen 100 diwrnod.

Bwrdd MaPS

14
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Agenda ar gyfer Newid: 
Sylfeini Ariannol

Sut y byddwn yn mesur llesiant ariannol gwell
Drwy arolwg rheolaidd o blant a phobl ifanc byddwn yn mesur y ganran o blant a 
phobl ifanc a ddywed:

 � eu bod yn cofio addysg ariannol yn yr ysgol yr oeddent yn ei hystyried yn 
ddefnyddiol, a/neu:

 � roedd eu rhieni yn rhoi arian yn rheolaidd iddynt, yn pennu rheolau am arian ac 
yn rhoi cyfrifoldeb iddynt am benderfyniadau gwario.

Yn ein harolwg mwyaf diweddar, dywedodd 48% (4.8m) ie i un neu’r ddau 
ddatganiad.

Ein Nod Cenedlaethol yw i hyn gynyddu i 6.8m o blant a phobl ifanc erbyn 2030.

Beth fydd y canlyniad o’r 
Agenda ar gyfer Newid hon? 

Bydd plant a phobl ifanc yn cael 
addysg ariannol werthfawr fel 
eu bod yn datblygu’n oedolion 
sy’n gallu gwneud y mwyaf o’u 

harian a phensiynau.

2020
4.8m 

o blant 
a phobl  

ifanc

2030
6.8m 

o blant 
a phobl  

ifanc

Y Nod Cenedlaethol
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Beth fydd ‘Sylfeini Ariannol’ yn ei olygu i blant a’u bywydau fel oedolion?

Gall profiadau a dysgu am arian pan rydym yn ifanc gael effaith uniongyrchol ar 
y gallu i reoli arian yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae plant yn dechrau dysgu 
sgiliau ac arferion arian allweddol rhwng tair a saith mlwydd oed. Wrth i bobl ifanc 
ddatblygu’n eu harddegau, maent yn elwa o gael cyfrifoldeb cynyddol dros reoli arian 
a gwneud penderfyniadau ynghylch arian. Fel hyn, maent yn dysgu’r sgiliau sydd eu 
hangen arnynt ar gyfer byw’n annibynnol.

Mae gormod o bobl ifanc yn dod yn oedolion heb baratoi ar gyfer gwirioneddau 
cysylltiedig ag arian sydd o’u blaenau. Llai na thri ym mhob deg o bobl ifanc 14 i 17 
mlwydd oed sy’n cynllunio ar gyfer sut y byddant yn prynu’r pethau sydd eu hangen 
arnynt, ac nid oes gan un ym mhob deg o bobl ifanc 16 i 17 mlwydd oed gyfrif banc o 
fath yn y byd. O’r rhai hynny sydd gan gyfrif, nid yw 30% erioed wedi talu arian i mewn 
i’w cyfrif. 

Mae addysg am arian yn gwneud gwahaniaeth. Dymunwn gynyddu cyrrhaeddiad ac 
effaith addysg ariannol mewn ysgolion a gartref. Mae gan rieni, gofalwyr a phobl sy’n 
gweithio mewn lleoliadau ieuenctid a chymuned i gyd rôl i’w chwarae, yn enwedig 
wrth helpu’r rhai hynny nad oes ganddynt fodelau rôl neu sy’n ei chael hi’n anodd 
ymgysylltu â dysgu ffurfiol.

Canolbwyntio Strategaeth y DU ar blant sydd â’r angen mwyaf

Mae’n bwysig nodi bod cyfyngiadau arolygu yn golygu na allwn ond cynnal 
arolygon ar brofiadau plant rhwng saith a 17 mlwydd oed. Fodd bynnag mae 
dechrau’n gynnar yn bwysig, felly rydym eisiau i 2m yn fwy o blant rhwng pump 
a 17 mlwydd oed gael addysg ariannol werthfawr. Yn Lloegr, rydym yn bwriadu 
canolbwyntio ar ymadawyr ysgol yn gyntaf. Yng Nghymru, Gogledd Iwerddon 
a’r Alban, mae’n bosibl y byddwn yn blaenoriaethu grwpiau oedran gwahanol i 
ddechrau arni. Rydym yn bwriadu datblygu gwasanaethau cyngor ar ddyledion i 
helpu rhai rhieni sy’n mynegi diddordeb mewn gwella sgyrsiau teuluol am arian, 
ynghyd â chael trefn ar eu harian eu hunain.

Nodiadau
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Y newidiadau rydym am eu gweld
 � Mewn ysgolion a cholegau addysg bellach: rydym am i fwy o athrawon gael yr hyder, 

sgiliau a gwybodaeth i addysgu addysg ariannol. Rydym hefyd am i fwy o ysgolion a 
cholegau allu darparu addysg ariannol gofiadwy, i wahanol grwpiau oedran, fel rhan 
o’r ymagwedd ‘ysgol gyfan’ gydlynol.

 � Mewn cartrefi: mae sut mae rhieni yn dangos, addysgu ac yn siarad am arian yn 
cael dylanwad mawr ar blant. Rydym am i fwy o blant gael profiad a chyfrifoldeb 
dros reoli arian gartref. Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd i wario a chyllidebu (megis 
defnyddio cyfrif banc). Dylai pob plentyn dderbyn neu ddelio ag arian yn rheolaidd, 
hyd yn oed os mai swm bach o arian ydyw. 

 � Yn y gymuned: mae cymorth ychwanegol yn ofynnol i wneud yn siŵr bod plant 
mewn amgylchiadau mwy bregus yn cael addysg ariannol werthfawr. Golyga hyn 
cymorth wedi’i dargedu i blant mewn gofal ac sy’n gadael gofal, gofalwyr ifanc a 
phobl ifanc anabl. Rydym am weld arweinwyr sefydliadau sy’n gweithio’n agos â 
phlant a phobl ifanc yn cael eu hyfforddi a’u cefnogi. Gallant yna ddarparu addysg 
ariannol werthfawr i blant a’u teuluoedd. 

17



18

Sut y gall newid ddigwydd ar raddfa Y cyfnod gweithredu

Mae gennym dair rhagdybiaeth ynglŷn â sut y gellid cyflawni newid ar raddfa:

 � Buddsoddi mwy mewn ymyriadau effeithiol. Nid yw darpariaeth yn cyrraedd 
digon o blant a phobl ifanc. Ac yn wir, nid yw gwasanaethau addawol bob amser 
yn targedu’r rhai sydd â’r angen mwyaf. O’r 10.1m o blant a phobl ifanc yn y DU, 
credwn mai dim ond ychydig o dan draean a gyrhaeddir drwy unrhyw ymyriad o 
gwbl. Drwy Strategaeth y DU, byddwn yn buddsoddi cyllid o ystod o ffynonellau 
mewn ymagweddau sy’n seiliedig ar dystiolaeth at addysg ariannol. 

 � Ehangu ar ddatrysiadau wedi’u dylunio’n dda. Gall addysg ariannol gael effaith 
ac mae gennym ddealltwriaeth drylwyr gynyddol o’r hyn sy’n ei gwneud yn 
llwyddiannus. Dros y 10 mlynedd nesaf, byddwn yn datblygu’r ymagweddau 
effeithiol hyn, fel y gellir eu darparu a’u cynnal ar draws gwledydd y DU. Mae hyn 
yn gofyn am seilwaith o rwydweithiau, offer a fframweithiau cefnogol. 

 � Mae addysg ariannol yn cael ei deall a’i gwerthfawrogi yn well mewn ysgolion, 
ymhlith rhieni a gofalwyr, ac yn y gymuned ehangach. Golyga hyn mynd y tu 
hwnt i godi ymwybyddiaeth, i gyfathrebu ac ymgysylltu ag addysgwyr, rhieni 
a gwasanaethau cymunedol. Mae angen i ni gysylltu pobl ag offer, adnoddau 
a ffynonellau ymarferol eraill o gymorth. Drwy Strategaeth y DU, byddwn yn 
hyrwyddo cyfleoedd ymarferol i blant ddysgu mwy ac ennill profiad gwerthfawr 
wrth reoli arian - gan gynnwys arian poced. A byddwn yn adeiladu tystiolaeth wrth 
i ni symud ymlaen.

Byddwn yn dwyn ynghyd rhanddeiliaid a phartneriaid dylanwadol a pherthnasol. Eu 
tasg fydd mynd i’r afael â her Strategaeth y DU o sut i wneud yn siŵr bod 2m yn fwy o 
blant a phobl ifanc yn cael addysg ariannol werthfawr.

Byddant hefyd yn ystyried cynigion tymor byr a chanolig, penodol megis: 

 � Cynllunio prosiect cydweithredol newydd ar addysg ariannol rhwng  
Cyllid y DU a MaPS. Dwyn ynghyd cwmnïau gwasanaethau ariannol i ddatblygu 
blaenoriaethau a rennir sy’n sicrhau dysgu o safon uchel am arian i bob plentyn a 
pherson ifanc.

 � Datblygu ymgyrch arian poced cydweithredol i gyrraedd plant a rhieni. 
Canolbwyntio ar roi mwy o gyfrifoldeb i blant a phobl ifanc am eu harian a 
chyfleoedd i wneud penderfyniadau am arian sy’n addas i’w hoedran.

 � Sut i ddatblygu ymhellach gwaith presennol MaPS ar dri phrosiect ‘braenaru’ sy’n 
cynyddu graddfa addysg ariannol. Mae’r rhain yn adeiladu mwy o dystiolaeth a 
phrofiad lle gwyddom y gellir cael yr effaith fwyaf. Maent yn llenwi bylchau ym 
meysydd: 
- darpariaeth i rieni; 
- hyfforddiant athrawon; a 
- chefnogaeth i bobl ifanc 16 i 17 mlwydd oed.
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Beth fydd y canlyniad o’r 
Agenda ar gyfer Newid hon? 

Bydd pobl yn datblygu arferion  
cynilo, yn adeiladu cronfeydd 
arian wrth gefn i helpu gydag 
argyfyngau tymor byr a bydd 
ganddynt ffocws cliriach ar y 

dyfodol yn eu bywydau ariannol.

Agenda ar gyfer Newid: 
Cenedl o Gynilwyr

Sut y byddwn yn mesur llesiant ariannol gwell
Drwy ein harolwg rheolaidd o oedolion, byddwn yn mesur y ganran o bobl o 
oedran gweithio sy’n ‘ei chael yn anodd yn ariannol’ ac yn ‘cael eu gwasgu’n 
ariannol’ a ddywed eu bod yn cynilo bob mis neu’r rhan fwyaf o fisoedd. 

Yn ein harolwg mwyaf diweddar dywedodd 57% (14.7m o bobl) eu bod yn 
gwneud hyn. 

Ein Nod Cenedlaethol yw i hyn gynyddu i 16.7m o bobl erbyn 2030.

2020
14.7 m 
o bobl

2030
16.7 m 
o bobl

Y Nod Cenedlaethol
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Beth fydd ‘Cenedl o Gynilwyr’ yn ei olygu i bobl?

Dengys ein holl dystiolaeth y byddai arfer o gynilo’n rheolaidd ehangach yn 
drawsnewidiol i lesiant ariannol y genedl:

 � Bydd gan bobl ryw lefel o wydnwch pan fo sioc ariannol yn eu hwynebu. Ni fydd 
llawer ohonynt yn ceisio cyngor ar ddyledion y byddent fel arall angen gwneud 
hynny.

 � Bydd y newid mewn agweddau sy’n ofynnol ar gyfer ffocws ar gynilo, yn cael 
effeithiau cadarnhaol eraill ar lesiant ariannol. Mae’r rhain yn cynnwys synnwyr o 
reolaeth a ffocws ar y dyfodol o ran cyllid personol.

Rydym yn cydnabod bod credyd a chynilion yn aml, ond nid bob amser, â chysylltiad 
agos. Felly, mae gan yr Agenda ar gyfer Newid hon gysylltiad agos â’r nesaf, ‘Mae 
Credyd yn Cyfrif’. Mae hefyd yn cysylltu â ‘Ffocws ar y Dyfodol’, er bod cael pobl i 
gynilo mewn cynhyrchion hirdymor, megis pensiynau, yn gofyn am set wahanol o 
alluogwyr a mesuriadau.

Nid ydym yn anwybyddu’r ffaith mai i nifer o bobl, cynhyrchion yswiriant ac aswiriant 
bywyd yw’r unig bethau a all eu hamddiffyn yn erbyn risgiau catastroffig, yn hytrach 
na rhai bach. Fodd bynnag, rydym yn dal i gredu mai’r alwad gyffredinol am arferion 
cynilo rheolaidd yw’r neges bwysicaf. 

Canolbwyntio Strategaeth y DU ar bobl sydd â’r angen mwyaf

Mae 11.1m o bobl o oedran gweithio yn ein grwpiau targed ar gyfer y rhai hynny 
sy’n ‘ei chael yn anodd yn ariannol’ ac yn ‘cael eu gwasgu’n ariannol’. Mae ganddynt 
gymysgedd o incymau isel i gymedrol. Mae rhai yn hawlio budd-daliadau.

Ymhlith ein grŵp targed, nid oes gan 14% gynilion o gwbl, mae gan 12% gynilion o £1-
£99, ac mae gan 19% gynilion o £100-£499.

Mae llawer o’r bobl hyn yn delio â heriau bywyd gwaith prysur, incwm amrywiadwy, 
a theulu ifanc. Mae hyn yn ansefydlog iawn gan fod 71% o oedolion yn derbyn biliau 
annisgwyl bob blwyddyn. Gallai car neu offer domestig yn methu, olygu gorfod 
defnyddio credyd tymor byr, costus. Gallai hyd yn oed wthio pobl i argyfwng dyledion. 

20
Nodiadau



21

Y newidiadau rydym am eu gweld
 � Mwy o bobl yn cynilo: bydd llwyddiant yn cael ei fesur gan bobl sy’n cynilo bob  

neu bron bob mis.

 � Newid systemau: mae angen i wefannau, apiau a systemau eraill y mae pobl yn eu 
defnyddio o ddydd i ddydd newid. Rydym am ei gwneud hi’n haws rhoi arian i mewn i 
gynilion, waeth pa mor fach yw’r swm, ac i bobl feddwl ddwywaith cyn ei gymryd allan.

 � Ymgysylltu: rydym am i fwy o bobl ymgysylltu â’r ffocws ar y dyfodol sy’n ofynnol ar 
gyfer cynilo. Rydym am iddynt fod yn hyderus bod cynilo’n werth chweil ac fe’i sicrheir 
gan y system ariannol.

 � Newid diwylliannol: rydym eisiau newid y sgwrs genedlaethol, fel bod cynilo yn cael 
ei ystyried yn rhywbeth gwerthfawr ac atyniadol. Rydym hefyd eisiau canolbwyntio’r 
sgwrs honno ar gynilion mewn banc, yn hytrach na chyngor ar gynilo arian. Fel arall, 
mae arian a gynilir yn tueddu i gael ei wario ar eitemau eraill.
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Sut y gall newid ddigwydd ar raddfa Y cyfnod gweithredu

Mae gennym dair rhagdybiaeth ynglŷn â sut y gellid cyflawni newid ar raddfa:

 � Newid arloesol o ran pa mor hawdd yw cynilo (arian yn y banc) a yrrir gan 
awtomatiaeth, integreiddiad a thechnoleg. Credwn y gallai newidiadau i’r 
system wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r cyfraddau cynilo drwy ddarparu 
ysgogiadau a hyd yn oed cynlluniau ymrestru awtomatig. Un o’r meysydd mwyaf 
arwyddocaol yw cynilion cyflogres. Mae’r treial maes ‘cynilion hybrid’, a ariennir 
ar y cyd gan MaPS a JP Morgan, ac a ddarperir gan NEST Insight, yn ganolog 
i’n syniadaeth ynghylch cynilion awtomataidd. Mae’r cysyniad hwn o gynilion 
wrth gefn a adeiladir gan bobl wedi’u hymrestru awtomatig i gynilion pensiwn yn 
ymddangos yn addawol. Os dengys tystiolaeth ei fod yn cael effaith gadarnhaol 
ar lesiant ariannol, gallai cyflogwyr ei fabwysiadu o’u gwirfodd. Gellid hyd yn oed 
ei fabwysiadu fel datblygiad ym maes cyfraith a pholisi. Gallai hyn olygu newid 
mawr sy’n hawdd ac yn hwylus i filiynau o bobl sydd mewn gwaith. 

 � Gallai rhaglen sector gyfan, gan gynnwys ffyrdd amrywiol o anfon negeseuon yn 
uniongyrchol at ddefnyddwyr, hyrwyddo arferion cynilo a dweud pam ei fod yn 
werthfawr. Gallai hyn ddigwydd ar sawl lefel. Mae cyflwyno’r Datganiad Ariannol 
Safonol i arfer cyngor ar ddyledion, gyda’i elfen gynilo, yn enghraifft dda. Mae hyn 
yn herio’r syniad nad oes gan bobl sydd mewn gorddyled y gallu neu’r ewyllys i 
feithrin arferion cynilo. Dros y tymor hir yn y cyfryngau cenedlaethol, rydym eisiau 
perswadio dylanwadwyr i ddechrau canolbwyntio ar yr arfer a gwerth cynilion 
mewn banc yn hytrach nag eu gwario yn rhywle arall.

 � Mae gan fentrau’r llywodraeth ran fawr i’w chwarae. Mae Cymorth i Gynilo yn 
fenter fawr i bobl ar incymau isel. Bydd chwe miliwn o bobl ifanc yn etifeddu 
cynilion o’r Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant (Child Trust Funds) dros y 
saith mlynedd nesaf. Mae’r mentrau hyn yn darparu seilwaith a all ymestyn 
cyrhaeddiad arferion cynilo i adrannau newydd o’r boblogaeth.

Byddwn yn dwyn ynghyd rhanddeiliaid a phartneriaid dylanwadol a pherthnasol a fydd 
yn gyfrifol am fynd i’r afael â her Strategaeth y DU o sicrhau bod 2m yn fwy o bobl sy’n 
‘ei chael yn anodd yn ariannol’ ac yn ‘cael eu gwasgu’n ariannol’ yn cynilo'n rheolaidd.

Byddant hefyd yn ystyried cynigion tymor byr a chanolig, penodol megis:

 � Cynyddu’n sylweddol graddfa cynlluniau cynilo cyflogres  
a’r nifer sy’n cofrestru iddynt. Os yw gweithwyr yn dewis didynnu eu cynilion 
o’u cyflogres yn y ffynhonnell, mae’n haws iddynt feithrin yr arferiad. Er bod 
cynlluniau didyniad cyflogres ar gael, mae’r nifer sy’n eu defnyddio yn isel. Hoffem 
archwilio cynigion i ddod â’r cynnig hwn i gannoedd ar filoedd yn fwy o weithwyr o 
fewn dwy flynedd. 

 � Cynllunio ymgyrch cymdeithasol effeithiol Beth yw’r cynllun 10 mlynedd  
ar gyfer newid y sgwrs genedlaethol ynghylch cynilion yn y  
cyfryngau?
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Sut y byddwn yn mesur llesiant ariannol gwell
Yn ein harolwg rheolaidd o oedolion byddwn yn mesur y ganran o bobl a 
ddywed eu bod yn aml yn benthyca i brynu bwyd neu dalu biliau oherwydd 
bod arian wedi rhedeg allan.

Yn ein harolwg mwyaf diweddar dywedodd 17% (9m o bobl) eu bod yn 
gwneud hyn.

Ein Nod Cenedlaethol yw lleihau hyn i 7m o bobl erbyn 2030, gyda chyfran 
sylweddol o’r bobl hyn yn talu llai am y credyd a ddefnyddiant.

Agenda ar gyfer Newid: 
Mae Credyd yn Cyfrif

2020
9 m 

o bobl

2030
7 m 

o boblBeth fydd y canlyniad o’r 
Agenda ar gyfer Newid hon? 

Bydd mwy o bobl yn gallu cael 
gafael ar gredyd fforddiadwy, 

a bydd mwy o bobl yn gwneud 
penderfyniadau gwybodus 

ynghylch benthyca.

Y Nod Cenedlaethol
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Beth fydd ‘Mae Credyd yn Cyfrif’ yn ei olygu i fywydau pobl?

Mae credyd yn helpu pobl i fantoli eu gwariant. Fodd bynnag, mae defnyddio credyd 
yn rheolaidd i brynu hanfodion bob dydd, megis bwyd, neu glirio benthyciad yn 
arwyddion clir o lesiant ariannol is. Mae’n bosibl y defnyddir credyd gan nad oes gan 
bobl unrhyw ffordd arall o dalu am yr hanfodion hyn, ond mae gan eraill ddewisiadau. 
Ar y cyfan, mae’r broblem hon yn effeithio ar 9m o bobl.

Yn ein gweledigaeth ar gyfer 2030, bydd y rhai hynny nad oes ganddynt ddewis 
ond troi at gredyd yn talu llai am y gwasanaeth hwnnw. Byddant yn gallu lleihau’r 
costau ad-dalu uchel iawn sy’n ychwanegu at eu baich ariannol.

Lle mae gan bobl opsiynau, ond yn dal i ddefnyddio credyd o ganlyniad i arfer, 
hoffem eu gweld yn cael eu hannog i ymgysylltu â gwir gostau credyd cylchol. Bydd 
hyn yn lleihau eu costau gwasanaethu ac yn rhyddhau incwm dros ben y gellid ei 
ddefnyddio’n well i wella eu llesiant ariannol.

Canolbwyntio Strategaeth y DU ar bobl sydd â’r angen mwyaf

Mae 9m o bobl yn aml yn defnyddio credyd ar gyfer hanfodion bob dydd megis 
prynu bwyd neu dalu biliau. 

 � O’r rhain, bydd 1.8m yn y segment sy’n ‘ei chael yn anodd yn ariannol’ yn 
teimlo nad oes ganddynt opsiynau eraill ar gyfer hanfodion bob dydd. Bydd 
credyd mwy fforddiadwy yn eu helpu, hyd yn oed os na all ddiwallu eu holl 
anghenion o ran llesiant ariannol.

 � Yna, mae 7.2m o bobl, nifer yn y segment sy’n ‘cael eu gwasgu’n ariannol’, 
a allai elwa o ddod yn fwy ymwybodol o gost (sy’n aml ynghudd) credyd. 
Rydym yn awyddus i’w helpu i ymgysylltu mwy â’u benthyciadau, yn enwedig 
lle gallai hynny wedyn wella eu llesiant.
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Y newidiadau rydym am eu gweld
 � Mwy o gredyd cost isel: bydd mathau newydd o gredyd cost isel ar gael yn y 

farchnad, a bydd mathau presennol yn dod yn fwy hygyrch.

 � Offer gwell i reoli credyd: bydd rhyngweithiadau defnyddwyr â chredyd yn 
canolbwyntio fwy ar ad-dalu, cyfanswm cost y credyd, a chynnwys elfennau am 
gynilo a chyllidebu.

 � Defnyddwyr gwybodus ac wedi’u grymuso: bydd defnyddwyr yn fwy ymwybodol 
o fanteision ac anfanteision credyd ac yn brynwyr doethach.

 � Credydwyr yn cefnogi benthycwyr fwy: bydd ystod ehangach o ymyriadau yn 
digwydd yn gynharach pan fethir taliadau biliau ac ymrwymiadau.
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Sut y gall newid ddigwydd ar raddfa Y cyfnod gweithredu

Mae gennym bedair rhagdybiaeth ynglŷn â sut y gellid cyflawni newid ar raddfa:

 � Rheoliad: mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) wedi gwneud nifer o 
ddatblygiadau i amddiffyn defnyddwyr rhag arferion benthyca niweidiol. Credwn 
y dylai’r gwaith hwn barhau wrth i ni ddeall mwy am fywydau’r rhai hynny sydd 
mewn amgylchiadau bregus.

 � Dylunio cynnyrch: mae cyfle gwych i ddefnyddio datblygiadau technolegol i 
ddylunio cynnyrch. Bydd y rhain yn cefnogi anghenion a dewisiadau defnyddwyr 
a’u penderfyniadau ac ymddygiadau yn well. Byddant yn helpu i annog llesiant 
ariannol tymor hwy.

 � Ymwybyddiaeth: gallai cwsmeriaid wneud dewisiadau gwell am eu llesiant 
ariannol hirdymor os ydynt yn ymwybodol o’r opsiynau gwahanol. Mae angen i 
ddewisiadau gael eu cyflwyno yn fwy clir, gan wneud penderfyniadau yn haws.

 � Argaeledd: byddai sicrhau bod mwy o ddewisiadau credyd fforddiadwy ar gael 
yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i lesiant ariannol y rhai hynny sy’n wynebu’r 
amgylchiadau mwyaf bregus mewn cymdeithas.

Byddwn yn dwyn ynghyd rhanddeiliaid a phartneriaid dylanwadol a pherthnasol a fydd 
yn gyfrifol am fynd i’r afael â her Strategaeth y DU o sicrhau bod 2m yn llai o bobl yn 
defnyddio credyd ar gyfer hanfodion bob dydd.

Mae Fair4All Finance wedi cael ei sefydlu i gynyddu gwydnwch a llesiant ariannol 
y rhai hynny mewn amgylchiadau bregus yng Nghymru a Lloegr. Mae’r fenter yn 
sicrhau bod gwasanaethau a chynnyrch ariannol fforddiadwy ac addas ar gael yn 
rhwydd, gyda ffocws ar gynyddu mynediad at gredyd fforddiadwy. Mae Fair4All 
Finance yn creu Theori Newid ar gyfer y sector gyda rhanddeiliaid. Yn ystod y cyfnod 
gweithredu, bydd Fair4All Finance yn datblygu cynllun gweithredu manwl gyda 
rhanddeiliaid i gyflawni’r canlyniadau allweddol a nodwyd. Bydd MaPS yn cefnogi’r 
ymarfer cychwynnol hwn. Byddwn yn edrych yn benodol ar sut y gellir datblygu 
ymwybyddiaeth o ddewisiadau credyd a chyngor ar ddyledion priodol i gefnogi’r 
gwaith o gyflawni canlyniadau’r Theori Newid.

Bydd y rhanddeiliaid hefyd yn ystyried cynigion tymor byr a chanolig, penodol megis:

 � Amserlenni talu personol ar gyfer tai cymdeithasol. A allwn ni adeiladu ar y 
cysyniad Rentflex? (Dyma’r egwyddor wedi’i phrofi o amserlen bersonol ar gyfer 
costau tai cymdeithasol, a gynigir law yn llaw ag arweiniad ariannol rhad ac am 
ddim.) A allwn ni ddatblygu cynigion ar gyfer ei ehangu i gannoedd ar filoedd 
o denantiaid o fewn dwy flynedd? A sut y gellid cyflwyno’r egwyddor i’r sector 
rhentu preifat, y farchnad llety i fyfyrwyr, a sectorau eraill, megis cyfleustodau a’r 
Dreth Gyngor, sy’n gwasanaethu ein cynulleidfa darged? 
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Beth fydd y canlyniad o’r 
Agenda ar gyfer Newid hon? 

Bydd pobl yn gallu cael gafael 
ar gyngor ar ddyledion o safon 

uchel, a’i dderbyn pan fyddant ei 
angen, o ganlyniad i ymgysylltu 

cryfach a chynharach, ac 
oherwydd bod cydbwysedd 

gwell rhwng cyflenwad  
a gwasanaethau.

Sut y byddwn yn mesur llesiant ariannol gwell
Yn ein harolwg mwyaf diweddar dywedodd 1.7m o bobl eu bod wedi derbyn 
cyngor ar ddyledion, ac rydym yn amcangyfrif (o’r un arolwg) yr oedd 3.6m o 
bobl eraill angen cyngor ar ddyledion oherwydd eu bod wedi methu taliadau yn 
rheolaidd drwy gydol y chwe mis diwethaf.

Ein Nod Cenedlaethol yw gweld y nifer sy’n derbyn cyngor ar ddyledion y mae 
arnynt ei angen yn cynyddu i 2m.

Agenda ar gyfer Newid: 
Cyngor Gwell ar Ddyled

2020
1.7 m 
o bobl

2030
3.7 m 
o bobl

Y Nod Cenedlaethol
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Beth fydd ‘Cyngor Gwell ar Ddyled’ yn ei olygu i fywydau pobl?

Mae 9m o oedolion mewn gorddyled, naill ai’n methu taliadau neu’n teimlo bod talu eu 
biliau yn faich mawr. Mae bod mewn gorddyled yn cael effaith sylweddol ar iechyd meddwl 
unigolion a llesiant cyffredinol. Mae gorddyledrwydd hefyd yn cael effaith sylweddol ar y 
gymdeithas gyfan. O fewn y 9m o bobl, rydym wedi dod i’r casgliad bod 5.3m o bobl angen 
cyngor ar ddyledion. Ein gweledigaeth yw gwneud yn siŵr bod mwy o’r rhai hynny sydd angen 
cyngor ar ddyledion yn ei gael. A lle bynnag y bo’n bosibl, rydym eisiau lleihau’r nifer o bobl 
sydd angen cyngor ar ddyledion yn y lle cyntaf.

Fodd bynnag, mae capasiti yn y sector cyngor ar ddyledion yn gyfyngedig iawn. Mae pobl 
sy’n ceisio cyngor ar ddyledion yn aml yn cael trafferth i’w gael. Erbyn 2030, bydd cyngor ar 
ddyledion ar gael i 2m yn fwy o’r rhai hynny sydd ei angen. Gan adeiladu ar ganfyddiadau 
Adolygiad Annibynnol Wyman, bydd hyn yn cael ei gyflawni mewn tair ffordd: drwy ddefnyddio 
ystod o sianeli yn fwy effeithiol; sut ydym yn dylunio gwasanaethau; a drwy wneud yn siŵr bod 
y model cyllido cyngor ar ddyledion yn ddigonol, teg, cynaliadwy a thryloyw.

Gall cyngor ar ddyledion newid bywyd. Fodd bynnag, o ganlyniad i gymhlethdod cynyddol 
achosion ac ansawdd sy’n anghyson, mae rhai pobl yn gadael y broses cyngor ar ddyledion 
heb ddatrysiad addas. Maent yn parhau i fethu taliadau biliau a chredyd. Ein gweledigaeth 
yw y gall cyngor ddatrys problemau pawb yn gyflym ac effeithiol fwyfwy. Rydym hefyd 
eisiau newid y meddylfryd wrth geisio cyngor, gan gael gwared ar y tabŵ ynghylch gofyn am 
gymorth a chael mwy o bobl i dderbyn cymorth yn gynharach. Y cynllun ‘Lle i Anadlu’ fydd y 
sbardun ar gyfer cyflawni hyn.

Canolbwyntio Strategaeth y DU ar bobl sydd â’r angen mwyaf

Dengys ein ffigyrau diweddaraf fod 5.3m o oedolion yn y DU angen cyngor ar 
ddyledion. Mae oddeutu hanner o’r rhai hynny sydd angen cyngor ar ddyledion yn 
ieuengach (er mai dim ond 26% o boblogaeth y DU sydd rhwng 18-34 oed, mae 48% o’r 
5.3m o fewn y grŵp oedran hwnnw). 

Maent yn fwy tebygol o gael anhawster gyda’u hiechyd meddwl, gyda 51% yn dweud eu 
bod wedi cael problemau iechyd meddwl o fewn y 3 blynedd diwethaf (21% o’r boblogaeth 
gyfan). Ac maent yn fwy tebygol o gael anabledd (42% o’r rhai hynny sydd angen cyngor ar 
ddyledion, 27% ar draws y DU). 

Mae llawer o’r 5.3m yn gweithio (75%), ac o fewn y 5.3m mae’r rhan fwyaf ar incwm isel 
(yn ennill llai na £20,000). Maent yn llawer mwy tebygol o fod yn rhentu (33% mewn tai 
cymdeithasol a 20% mewn llety rhent preifat, o’i gymharu â 14% a 13% ar draws poblogaeth 
y DU).

Nodiadau
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Y newidiadau rydym am eu gweld
 � Bydd cydbwysedd gwell rhwng cyflenwad a galw: gan gyflawni ar y canllawiau 

a nodwyd gan Adolygiad Wyman, bydd cyngor ar ddyledion ar gael i fwy o’r rhai 
hynny sydd ei angen, ac yn sail iddo fydd model cyllido teg a chynaliadwy.

 � Ansawdd canlyniadau: bydd pawb sy’n ceisio cyngor ar ddyledion yn cael cyngor 
o ansawdd uchel a bydd opsiynau priodol ar gael i bob person a gynghorir, 
gan gynnwys y rhai hynny y mae eu gwariant hanfodol yn uwch na’u hincwm. 
(Cafodd MaPS adborth gan gynghorwyr ar ddyledion, a ddywed y gall fod yn 
anodd cyfuno cyngor o ansawdd uchel a sicrhau bod niferoedd uwch o bobl 
yn cael eu gwasanaethu. Rydym yn bwriadu ystyried hyn ymhellach yn ein 
Strategaeth Gorfforaethol a byddwn yn amlinellu ein hymagwedd benodol at 
gomisiynu maes o law.) 

 � Mynediad cynharach: gan adeiladu ar y cynllun ‘Lle i Anadlu’, bydd cael cymorth 
gyda phroblemau dyled yn dod yn drefn arferol, gyda mwy o gwsmeriaid yn ei 
geisio neu’n cael eu hatgyfeirio at gymorth priodol yn gynharach.

 � Datblygu a gweithredu ymagwedd sector gyfan at ddata, tystiolaeth ac 
adrodd: bydd ymagwedd yn cael ei chyflwyno sy’n lleihau dyblygu, yn galluogi 
dealltwriaeth gydlynol o effaith, ac yn helpu i feithrin gwelliannau ym mhob cam 
o daith y cleient.

 � Arferion credydwyr blaengar: bydd credydwyr yn dylunio cynnyrch a 
gwasanaethau mewn ffordd sy’n lleihau’r tebygolrwydd o orddyledrwydd yn 
digwydd yn y lle cyntaf. A bydd yn dod yn drefn arferol i gredydwyr wneud 
atgyfeiriadau effeithiol i gyngor ar ddyledion ac ymgysylltu’n gydweithredol â’r 
broses cyngor ar ddyledion pan fo pobl yn mynd i ôl-ddyledion. 

29



30

Sut y gall newid ddigwydd ar raddfa Y cyfnod gweithredu

Mae gennym ddwy ragdybiaeth ynglŷn â sut y gellid cyflawni ar raddfa:

 � Model gweithredu targed newydd ar gyfer y sector. Bydd hwn yn dilyn y 
cyfeiriad yn Adolygiad Wyman ac yn gweithredu’r model gweithredu targed a 
gytunwyd gyda’r sector ddiwedd 2018. Byddwn yn cyflawni hyn drwy seilwaith 
a dulliau gweithredu sector gyfan. Bydd y rhain yn cynnwys PACE (Treialu 
Gallu ac Effeithlonrwydd Cynghorwyr), y cynllun Lle i Anadlu a’r cam tuag at 
fodel cyllido hirdymor cynaliadwy. Rydym hefyd eisiau gwneud yn siŵr bod 
bywoliaeth fel cynghorydd ar ddyledion yn parhau i fod yn broffesiwn apelgar, 
uchelgeisiol. Golyga hyn gallu cadw a recriwtio’r sgiliau sy’n ofynnol yn y sector 
a darparu hyfforddiant a datblygiad digonol a rhannu arferion da. Gwyddom na 
all y meysydd allweddol ar gyfer yr Agenda ar gyfer Newid hon gyflawni newid 
gwirioneddol ar wahân i’w gilydd. Bydd MaPS yn ceisio parhau i gydlynu cynllun 
cydlynol ar gyfer cyflawni ar draws y sector.

 � Rydym eisiau i lai o gwsmeriaid fod angen cymorth yn sgil argyfwng dyledion yn y 
tymor hir. Mae hyn yn gofyn am: 
- newid y meddylfryd negyddol ynghylch cyngor ar ddyledion i fod yn un 
cadarnhaol a darparu’r mesurau ataliol a nodir mewn mannau eraill yn y 
strategaeth; 
- galluogi gwasanaethau wedi’u dylunio’n well, o amgylch cyngor mwy cyflawn, 
gan gynwys arweiniad ariannol gwell a chyfeirio pobl ymlaen o gyngor ar 
ddyledion i’w helpu gyda phroblemau sylfaenol eraill; a 
-hyrwyddo arfer da ymhlith credydwyr wrth helpu’r rhai hynny sydd mewn perygl o 
wynebu, neu sydd eisoes yn wynebu problemau ariannol.

Byddwn yn dwyn ynghyd rhanddeiliaid a phartneriaid dylanwadol a pherthnasol a fydd 
yn gyfrifol am fynd i’r afael â her Strategaeth y DU o sicrhau bod 2m yn fwy o bobl yn 
gallu cael cyngor ar ddyledion.

Byddant hefyd yn ystyried cynigion tymor byr a chanolig, penodol megis:

 � Datblygu set o argymhellion ar gyfer model cyllido newydd.  
Bydd tasglu’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol/MaPS ar y cyd yn cynhyrchu set o 
argymhellion ar gynllun cyllido tecach a mwy cynaliadwy - wrth geisio mewnbwn 
gan y sector drwy gydol y broses.

 � Amlinellu sut y byddwn yn darparu model gweithredu targed newydd, gan 
gynnwys sefydlu cynlluniau gweithredu ar gyfer elfennau’r model PACE nad 
ydynt wedi cael eu gweithredu eto. Bydd y model PACE, sy’n cael ei adeiladu a’i 
ddarparu ar y cyd â’r sector cyngor ar ddyledion a’r sector credydwyr, yn rhoi’r 
cleient wrth wraidd gwasanaethau.

 � Gweithio gyda Thrysorlys ei Mawrhydi a’r Gwasanaeth Ansolfedd. Byddwn  
yn cydweithio i sicrhau bod yr Agenda ar gyfer Newid Cyngor ar Ddyledion yn 
alinio â’r cynllun Lle i Anadlu a’r Cynllun Ad-dalu Dyledion Statudol.

 � Mesur yr angen am gyngor ar ddyledion. Mae hon yn dasg gymhleth, yn wahanol 
i asesu cyflenwad neu alw. Mae mesurau a safbwyntiau gwahanol yn bodoli ar 
draws y sector. Byddwn yn ymgymryd ag adolygiad mawr o’r holl ystadegau sydd 
ar gael ac yn gwneud argymhellion i’w rhannu gyda’r sector.
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2020
23.6m 
o bobl

2030
28.6m 
o boblBeth fydd y canlyniad o’r 

Agenda ar gyfer Newid hon? 
Bydd pobl yn ymgysylltu â’u 
dyfodol ac wedi’u grymuso 

i wneud penderfyniadau 
gwybodus ar gyfer, ac yn ystod,  
cyfnod hwyrach mewn bywyd.

Y Nod Cenedlaethol

Sut y byddwn yn mesur llesiant ariannol gwell
Yn ein harolwg rheolaidd o oedolion, byddwn yn mesur y ganran o’r holl 
oedolion a ddywed eu bod yn gwybod digon i wneud penderfyniadau ar gyfer, 
ac yn ystod ymddeoliad neu gyfnod hwyrach mewn bywyd.

Yn ein harolwg mwyaf diweddar dywedodd 45% o bobl rhwng 18-64 eu bod 
yn gwybod digon am bensiynau i wneud penderfyniadau ar gyfer ymddeoliad 
- mae’r nod uchod yn seiliedig ar y ganran hon, sy’n cynnwys y boblogaeth 
oedolion gyfan, gan nad oes gennym ddata ar gyfer y rhai 65+ mlwydd oed 
ar hyn o bryd. Mae hyn felly yn gasgliad rhesymegol. I symud o gasgliad 
rhesymegol tuag at ffigwr terfynol, byddwn yn cynnal arolwg ar bobl 65+ oed 
gan ddefnyddio mesur cymaradwy a byddwn yn cwblhau’r mesur yn ystod y 
cyfnod gweithredu.

Ein Nod Cenedlaethol yw cynyddu’r mesur i 5m o bobl erbyn 2030.

Agenda ar gyfer Newid: 
Ffocws ar y Dyfodol
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Beth fydd ‘Ffocws ar y Dyfodol’ yn ei olygu i fywydau pobl?

Wrth i bobl fynd yn hŷn, mae angen iddynt wybod faint y dylent fod yn ei gynilo yn eu 
pensiwn a pha opsiynau sydd ganddynt ar gyfer cael mynediad ato. Fodd bynnag, 
dengys ymchwil i duedd ymddygiadol fod pobl yn byw am heddiw. Maent yn ei chael yn 
anodd penderfynu rhwng gwario nawr, cynilo ar gyfer y tymor byr, cael cynilion fel ‘rhwyd 
ddiogelwch’ a chynllunio ar gyfer cyfnod hwyrach mewn bywyd.

Mae ymrestru awtomatig wedi llwyddo i greu miliynau o gynilwyr pensiwn newydd, 
drwy ymagwedd oddefol. Erbyn hyn, mae rhyddid pensiynau yn rhoi mwy o opsiynau 
a hyblygrwydd. Fodd bynnag, i wneud y gorau ohonynt, mae angen i bobl wybod mwy 
a bod yn hyderus wrth wneud penderfyniadau, fel bod newid o ymgysylltu goddefol i 
ymgysylltu gweithredol yn digwydd. Wedi dweud hynny, mae iaith cynnyrch pensiwn yn 
dal i fod yn gymhleth a dryslyd, hyd yn oed i bobl hynod lythrennog a rhifog.

Yn hwyrach mewn bywyd, mae set newydd o heriau yn codi, ond mae pobl yn dal i 
arddangos yr un tueddiadau ymddygiadol wrth wneud y penderfyniadau hyn. Golyga mynd 
yn hŷn paratoi ar gyfer ffeithiau a phosibiliadau anodd heneiddio: marwolaeth, dirywiad, 
llunio neu ddiweddaru ewyllys neu atwrneiaeth a chynllunio ar gyfer angladd. Rhaid i bobl 
wneud penderfyniadau da wrth i rai o’r problemau hyn sy’n gysylltiedig â heneiddio godi. 
Mae mynd i’r afael â’r problemau hyn yn mynnu ffocws hyderus a gwybodus ar y dyfodol, 
gyda system gefnogol y tu cefn i hynny.

Felly, mae angen i’r Agenda ar gyfer Newid hon gefnogi pobl gyda gwybodaeth, arweiniad ac 
ysgogiadau. Byddant yn cynorthwyo’r rhai hynny a all elwa o’r agenda i fod yn ddefnyddwyr 
gwybodus a hyderus o gyngor ariannol a reoleiddir; gwneud penderfyniadau da rhwng 
nawr a’r dyfodol; a deall yn hyderus y cynnyrch a’r cyfreithiau a all eu helpu wrth iddynt 
symud drwy’r camau gwahanol. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni wneud hynny heb gefnu ar y 
manteision y mae ymrestru awtomatig wedi’u sicrhau drwy syrthni.

Canolbwyntio Strategaeth y DU ar bobl sydd â’r angen mwyaf

O’r 40m o bobl o oedran gweithio, dywed 22m nad ydynt yn gwybod digon i gynllunio ar 
gyfer eu hymddeoliad. Rydym eisiau i’r holl bobl hyn gael y cymorth sydd ei angen arnynt 
i wneud penderfyniadau deallus ynglŷn â’u hymddeoliad. Dywed llawer nad ydynt yn 
gwybod digon:

 � 66% o bobl ifanc 18-24 oed;

 � 64% o ferched o oedran gweithio; a

 � 48% o’r rhai hynny sy’n nesáu at oed ymddeol (55–64).

Yn ogystal, mae yna 12m o bobl 65 oed a hŷn, y garfan o’r boblogaeth sy’n tyfu gyflymaf. 
Yn eu plith, mae 5.4m yn 75 oed a hŷn. Maent yn gorfod mynd i’r afael â rheoli eu cronfa 
bensiwn law yn llaw â phroblemau eraill nad yw’r rhan fwyaf ohonynt wedi’u hwynebu o’r 
blaen.

Yn ystod blynyddoedd cyntaf y strategaeth hon, dylai’r prif ffocws fod ar bobl rhwng 50 
a 70 mlwydd oed. Maent yn ymgysylltu â goblygiadau rhyddhau pensiwn ar gyfer eu 
penderfyniadau yn hwyrach mewn bywyd. Nodiadau
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Y newidiadau rydym am eu gweld
 � Mwy o bobl yn cysylltu â’u pensiwn ac yn hyderus gyda’u penderfyniadau: 

galluogi pobl i wneud penderfyniadau gweithredol a chael cymorth ar yr adeg 
iawn ac ar adegau gwahanol mewn bywyd.

 � Systemau a chynnyrch sy’n cefnogi defnyddwyr: cael gwared ar y rhwystrau 
sy’n atal pobl rhag gwneud penderfyniadau a gweithredu. Galluogi pobl i gael 
gafael ar y gwasanaethau a’r cynnyrch y mae arnynt eu hangen, pan fydd 
arnynt eu hangen.

 � Newid diwylliannol ac agweddol tuag at gynilion hirdymor: gwneud sgyrsiau 
am gynilion pensiwn yn arfer cyffredin fel bod pobl yn cymryd perchnogaeth o’u 
pensiwn ac adeiladu ymddiriedaeth rhwng defnyddwyr a’r diwydiant. 

 � Pobl yn wynebu’r problemau sy’n codi yn ddiweddarach mewn bywyd gyda 
mwy o wybodaeth a hyder: deall beth y mae angen iddynt ei ystyried (yn 
enwedig y rhai hynny dros 75 oed); pa opsiynau sydd ar gael iddynt; a nodi ar 
bapur penderfyniadau ariannol ac iechyd ar gyfer cyfnod hwyrach mewn bywyd 
tra mae ganddynt y capasiti corfforol a meddyliol i wneud hynny. 

Nodiadau
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Sut y gall newid ddigwydd ar raddfa

Mae gennym dair rhagdybiaeth ynglŷn â sut y gellid cyflawni newid ar raddfa:

 � Datblygu pecynnau arweiniad sy’n gweithio law yn llaw ag offer megis 
Dangosfyrddau Pensiynau arfaethedig MaPS i helpu pobl i weithredu pan fo 
angen. Wrth eu cyflwyno drwy bob cyfrwng, a’u canolbwyntio ar ddigwyddiadau 
bywyd penodol, megis cyfnod tadolaeth ac ysgariad, gallai’r rhain fod yn bwyntiau 
cyffwrdd i ymgysylltu pobl â chynilion hirdymor.

 � Gweithio gyda’r diwydiant, rheoleiddwyr a’r llywodraeth i gymhwyso safonau a 
rheoliadau i ddefnyddwyr, er mwyn manteisio ar bob cyfle i ymgysylltu. Dylai 
ystod o sefydliadau gefnogi’r diwydiant i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau 
gyda’r cwsmer wrth wraidd y dyluniad, a helpu i greu systemau a manteisio ar 
dechnolegau newydd sy’n hygyrch ac yn diwallu anghenion defnyddwyr.

 � Gweithio gyda phartneriaid ar ymgyrchoedd i gynyddu hyder, diddordeb ac 
ymddiriedaeth mewn systemau a phrosesau sydd yno i helpu yn ddiweddarach 
mewn bywyd. Mae angen i’r rhain gyffredinoli sgyrsiau am gynllunio ar gyfer 
salwch, profedigaeth, dirywiad gwybyddol a marwolaeth. Rhan o’r gwaith hwn 
fydd sicrhau bod iaith gyson a syml yn cael ei defnyddio ar draws y sector i 
gyfathrebu â defnyddwyr yn gyson mewn ffordd sy’n ddealladwy ac yn gyfarwydd.

Y cyfnod gweithredu

Byddwn yn dwyn ynghyd grŵp o randdeiliaid a phartneriaid dylanwadol a pherthnasol 
a fydd yn gyfrifol am fynd i’r afael â her Strategaeth y DU o sicrhau bod pum miliwn yn 
fwy o oedolion yn dweud eu bod yn gwybod digon i wneud penderfyniadau ar gyfer, ac 
yn ystod, cyfnod hwyrach mewn bywyd.

Byddant hefyd yn ystyried cynigion megis: 

 � Pobl yn cael mynediad at eu cynilion hirdymor (ffocws tymor byr), yn enwedig 
gweithredu’r argymhellion sy’n canolbwyntio ar y defnyddwyr gan Adolygiad o 
Ganlyniadau Ymddeol yr FCA a drwy waith megis y treialon ‘ysgogiad cryfach’, i 
edrych ar senarios ar gyfer cynilwyr pensiwn ymhen deng mlynedd i ragweld eu 
hanghenion newidiol. 

 � Gwella ymgysylltiad â chynilion hirdymor (ffocws tymor canolig i’r tymor hir). Law 
yn llaw â datblygu Dangosfyrddau Pensiynau arfaethedig MaPS, ymhlith syniadau 
eraill i’w hystyried mae: 
- profion MOT canol oes (edrych ar ddigwyddiadau ac adegau bywyd a allai fod yn 
bwyntiau cyffwrdd i gysylltu pobl â’u cynilion hirdymor);  
- datganiad blynyddol symlach fel bod pobl yn gallu deall beth sydd ganddynt 
a beth a allai fod arnynt ei angen i’w helpu i wneud penderfyniadau deallus am 
ymddeoliad; a 
- gwella cysondeb yr iaith ar draws y sector i helpu i dynnu’r dirgelwch sydd 
ynghlwm â chynilion pensiwn ac opsiynau ymddeol.

 � Edrych ar anghenion unigryw pobl sy’n ymddeol yn hwyrach mewn bywyd 
(ffocws tymor canolig i’r tymor hir), yn enwedig anghenion allweddol ar gyfer 
penderfyniadau yn hwyrach mewn bywyd, a sut i annog canlyniadau cadarnhaol.
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Safbwyntiau trawsbynciol: bregusrwydd a chynhwysiant 
Fel y sefydliad sy’n cydlynu Strategaeth y DU, mae gan MaPS ddyletswyddau cyfreithiol. Rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod yn cefnogi’r rhai sydd â’r 
angen mwyaf: ‘gan gadw yn y cof anghenion y bobl mewn amgylchiadau bregus’. Yn ogystal, mae gennym Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus i fod yn gynhwysol. Golyga hyn cymryd i ystyriaeth anghenion y bobl sydd â nodweddion gwarchodedig, megis anabledd neu eu rhywedd. 
Byddwn yn ymgorffori’r meddylfryd cynhwysol hwn wrth ddarparu’r strategaeth, gan ei hyrwyddo i sefydliadau partner.

Enghreifftiau o fregusrwydd a chynhwysiant

Grwpiau herio i edrych ar y problemau hyn yn ystod y cyfnod gweithredu

O safbwynt llesiant ariannol, mae bregusrwydd a chynhwysiant yn ffactorau cyffredin pwysig i’w hystyried. O gadw hyn yn y cof, byddwn yn gweithredu’r cynlluniau cyflawni yn raddol. Gwnaeth 
ein hymarfer gwrando ac adolygiad o dystiolaeth dynnu sylw at y bylchau sylweddol sy’n bodoli rhwng canlyniadau ariannol i ferched a dynion. Mae’r un peth yn wir am bobl sy’n dioddef 
problemau iechyd meddwl, o’i gymharu â’r rhai hynny nad ydynt. Er ein bod yn credu bod y data yn anghyflawn, rydym yn sicr y dylai’r Agenda ar gyfer Newid edrych yn ofalus ar rywedd ac iechyd 
meddwl yn y lle cyntaf. 

Ystadegau Allweddol 

1. Iechyd corfforol a meddyliol  � Mae gan 16% o oedolion o oedran gweithio anabledd

 � Mae chwarter o oedolion mewn unrhyw flwyddyn yn profi o leiaf un anhwylder iechyd meddwl 

2. Amgylchiadau personol  � Mae 6.5m o bobl yn ofalwyr

 � Mae yna 792,000 o bobl ifanc 16-24 mlwydd oed nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant

3. Oedran  � Rhagwelir y bydd nifer y bobl dros 85 oed yn dyblu yn y 25 mlynedd nesaf

4. Trosedd ariannol  � Mae un o bob pump o oedolion wedi bod yn ddioddefwr cam-drin ariannol 

5. Rhywedd  � Dim ond 37% o gyfoeth pensiwn preifat canolrifol dynion sydd gan ferched rhwng 55-64 oed

6. Cynhwysiant a gallu digidol  � Nid oes gan 11.9m o bobl y sgiliau digidol sylfaenol ar gyfer bywyd bob dydd yn y DU

Yn ystod y cyfnod gwrando gwnaethom weithio ag ystod o randdeiliaid i ddylunio set o egwyddorion i gefnogi Strategaeth y DU a’r amcan statudol i gadw yn y cof anghenion pobl mewn 
amgylchiadau bregus: 

 � Byddwn yn canolbwyntio ein hadnoddau ar y rhai hynny y mae eu hamgylchiadau presennol yn golygu eu bod naill ai’n dioddef trafferthion ariannol neu’n debygol o ddioddef trafferthion 
ariannol yn y dyfodol. 

 � Credwn mai’r bobl sydd mewn amgylchiadau bregus ar hyn o bryd yw’r rhai hynny y maent hwy eu hunain neu eu teulu yn debygol o wynebu trafferthion ariannol o ganlyniad i un neu gyfuniad 
o’r rhesymau canlynol: 
- nodwedd bersonol megis rhywedd, anhwylder iechyd meddwl difrifol neu nam gwybyddol; 
- effaith digwyddiad bywyd diweddar megis profedigaeth; a 
- lefel isel o sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer galluogrwydd ariannol.

 � Nod ein gwaith gyda defnyddwyr mewn amgylchiadau bregus fydd gwella eu gallu i reoli arian a phensiynau a lleihau’r risg o drafferthion ariannol. 

 � Byddwn yn sicrhau bod holl wasanaethau MaPS yn hygyrch i bobl â nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys y bobl hynny ag anableddau a chyflyrau iechyd corfforol a meddyliol hirdymor.
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Safbwynt trawsbynciol: rhywedd
Merched ac arian

Yr hyn a wyddom am y dystiolaeth

Dengys mesurau ymgysylltiad ariannol - ymwybyddiaeth, hyder, teimladau, profiad ac ymddiriedaeth 
- fod merched yn ymgysylltu llai o lawer ag arian na dynion. 

Dim ond 36% o ferched sy’n credu eu bod yn deall digon am bensiynau i wneud penderfyniadau 
ynglŷn ag ymddeoliad. O’i gymharu â 54% o ddynion. Gan adeiladu ar ystod o ddadansoddiadau 
gan randdeiliaid yn cynnwys y Rhaglen Sicrhau Dyfodol Merched, credwn fod gwahaniaethau o ran 
ymgysylltiad yn effeithio ar bob agwedd ar berthnasoedd merched ag arian: rheolaeth ariannol, dyled, 
cynilion, pensiynau a buddsoddi. Canlyniad yr anfanteision ariannol lu a wyneba merched yn ystod eu 
hoes yw’r gwahaniaeth yn nhermau llesiant ariannol merched mewn oed pensiwn. Y pwysicaf o’r rhain 
yw’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, ond mae yna lawer o rai eraill y mae angen rhoi sylw iddynt.

Beth a allai helpu i gau’r bwlch?

Credwn y gellid creu nifer o anogwyr posibl drwy wasanaethau’r sector cyhoeddus, y sector 
preifat a’r sector gwirfoddol a allai wella llesiant ariannol i ferched. Byddai’r rhain o fudd i ddynion 
hefyd. Rydym yn gweld gwerth mewn rhoi cynnig ar ffyrdd gwahanol o ymgysylltu merched a 
dynion ag arian a phensiynau, gan ddechrau gyda data wedi’i ddadgyfuno a mesur y canlyniadau. 
Ymhen amser, gallai’r ymagweddau hyn lywio strategaethau llesiant ariannol sefydliadol, er mwyn 
eu gwneud yn fwy cynhwysol a sensitif i amgylchiadau ac agweddau merched. Rydym am i’r 
wybodaeth, arweiniad, cyngor a gwasanaethau y mae merched yn eu derbyn fod yn berthnasol i’w 
bywydau ariannol, ac annog canlyniadau cadarnhaol.

Nodiadau
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Safbwynt trawsbynciol: iechyd meddwl

Yn ogystal, byddwn yn gweithio ar draws yr holl Agendâu ar gyfer Newid i adnabod a chynnwys  
cyfleoedd i amddiffyn defnyddwyr rhag twyll a sgamiau.

Beth a allai helpu i gau’r bwlch?

Cyngor ar ddyledion yw’r targed mwyaf amlwg ac uniongyrchol ar gyfer sicrhau newid. Gwyddom 
fod nifer o bobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl yn ceisio cymorth yma. Rydym hefyd 
yn gweld ein Hagenda ar gyfer Newid ynghlwm â rheoli credyd (Mae Credyd yn Cyfrif) yn gyfle i 
hyrwyddo dylunio gwasanaethau sy’n cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl yn well.

Mae’r elfen iechyd meddwl newydd benodol o’r cynllun Lle i Anadlu arfaethedig yn arbennig yn creu cyfle 
i gyrraedd a gwasanaethu’r rhai hynny sy’n dioddef problemau iechyd meddwl, yn ogystal ag adeiladu 
perthnasoedd cryfach rhwng y sector cyngor ar ddyledion a’r sector iechyd meddwl.

Fel gyda gwahaniaethau ar sail rhywedd, bydd casglu mwy o ddata a data gwell mewn mannau cyswllt 
gyda phob math o wasanaethau yn sylfaen bwysig i waith dros gyfnod y strategaeth 10 mlynedd.

Mae pobl sy’n dioddef salwch meddwl yn cael mwy o drafferth gyda dyledion a chredyd.

Mae ganddynt gyflwr 
iechyd meddwl

Gweddill poblogaeth  
y DU

Mewn gorddyled 36% 11%

Wedi methu taliadau credydwyr yn 3+ o’r 6 
mis diwethaf

27% 8%

Wedi defnyddio unrhyw ffurf ar gredyd cost 
uchel, tymor byr yn y 6 mis diwethaf

24% 8%

Wedi profi sefyllfaoedd argyfyngus (e.e. gwŷs 
llys, galwad gan feilïaid) yn y 6 mis diwethaf

23% 6%

Mae mwy o bobl yn profi problemau iechyd meddwl nag sy’n cael diagnosis ffurfiol - a chredwn fod 
y grŵp ehangach hefyd yn fwy tebygol o ddioddef llesiant ariannol gwael na phobl nad ydynt yn 
dioddef problemau iechyd meddwl. Dyna pam ein bod yn credu mai pobl sy’n dioddef problemau 
iechyd meddwl yw’r grŵp iawn i’w dargedu ar draws ein Hagendâu ar gyfer Newid.

Gan adeiladu ar waith y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl, rydym eisiau i fwy o sefydliadau 
gynnwys ymwybyddiaeth o iechyd meddwl wrth gyflenwi eu gwasanaethau.

Pobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl

Yr hyn a wyddom am y dystiolaeth

Nodiadau

37



38

Llywodraethau Datganoledig (Is-bwyllgor Bwrdd) Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol MaPS

Grŵp Cynghori ar Blant a Phobl Ifanc Grwpiau herio i roi’r strategaeth ar waith

 � Bydd pob grŵp herio yn adrodd i aelod o Dîm Gweithredol MaPS,  
neu’n cael ei gyd-gadeirio gan un.

 � Bydd gan bob un amcanion i’w cyflawni o fewn amserlen benodol.

 � Academyddion blaenllaw ac arbenigwyr eraill sy’n cynghori ar ymchwil MaPS

Grŵp Cynghori ar Oedolion

Fforymau Cymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban a LloegrGrŵp Cynghori ar Gyngor ar Ddyledion

Grŵp Gweithredol Cyngor ar DdyledionGrŵp Cynghori ar Ymchwil

Helpu pawb i ganolbwyntio ar yr un nodau
I weithredu’r mesurau a’r canlyniadau strategol, bydd MaPS yn gweithio gyda sefydliadau eraill. Byddwn yn mabwysiadu strwythur llywodraethu hyblyg 
ac effeithlon, gan ddarparu pecyn cymorth i sefydliadau rhanddeiliaid ei ddefnyddio. Byddwn hefyd yn comisiynu ac yn cyllido darpariaeth drwy ein 
harian ardoll ein hunain wrth helpu i gyflawni’r canlyniadau. Amlinella’r dudalen hon y strwythur llywodraethu ar gyfer Strategaeth y DU. 

Yn ogystal â threfniadau llywodraethu ffurfiol, bydd MaPS yn defnyddio mecanweithiau anffurfiol ychwanegol i ysgogi eraill, gan gynnwys:
 � Eistedd ar, neu gadeirio, tasgluoedd, comisiynau a grwpiau eraill
 � Eiriolaeth mewn cynadleddau a digwyddiadau
 � Cynnal cynadleddau a digwyddiadau sy’n llenwi bylchau penodol

 � E-gylchlythyrau
 � Cyhoeddi arfer gorau a diweddariadau ar wefan busnes i fusnes
 � Cymryd rhan mewn fforymau ar y cyfryngau cymdeithasol

Bwrdd MaPS

Grwpiau cynghori parhaol Grwpiau Cyflawni
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Gwaith Cyflawni MaPS
Byddwn yn ysgogi partneriaid drwy lywodraethu, yn eu cefnogi gyda phecyn cymorth ac yn cyllido darpariaeth i ddefnyddwyr a fydd yn cyfrannu’n 
sylweddol at Nodau Cenedlaethol. Nid yw MaPS yn rhagweld y bydd hyn fyth ar lefel sy’n golygu mai ef yw’r symbylydd pwysicaf ar gyfer sicrhau newid yn 
uniongyrchol i ddefnyddwyr. Fodd bynnag, mae MaPS yn disgwyl y bydd ei holl wasanaethau arweiniad a chyngor ar ddyledion yn cyfrannu at y pum mesur 
a chanlyniad. Byddwn hefyd yn gallu cyllido gwaith cyflawni arall o bwys strategol i brofi achos busnes, denu cyllid cyfatebol neu siapio marchnadoedd. 

Ar gyfer 2019/20, mae’r cyfrannau yr ydym yn gwario arnynt: cyflenwi 
gwasanaethau (gwasanaethau arweiniad a chyngor ar ddyledion), 
hybu’r themâu sy’n dod i’r amlwg o Strategaeth y DU, a gorbenion, fel 
yr uchod. 
Wedi cyhoeddi Strategaeth y DU, rydym yn datblygu cynllun 
corfforaethol ar gyfer 2020/21 a Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer 
2021-24. Bydd hyn yn amlinellu sut y byddwn yn cefnogi’r Agendâu ar 
gyfer Newid a’r pecyn cymorth ar gyfer Strategaeth y DU.

Cynlluniau braenaru strategol a 
phrosiectau eraill, gan gynnwys:

 � Cynlluniau braenaru plant a phobl ifanc

 � Cynlluniau braenaru cynilion a chredyd oedolion

 � Treialu Gallu ac Effeithlonrwydd Cynghorwyr (PACE)

 � Treialon ‘ysgogiad cryfach’ ar gyfer arweiniad ar bensiynau

 � Dangosfwrdd Pensiynau Arfaethedig MaPS

£25m: 20% o gyllideb 2019/20

Cyflenwi gwasanaethau:
 � arweiniad ariannol (digidol/dros y ffôn/print)

 � arweiniad ar bensiynau (digidol/dros y ffôn)

 � cyngor ar ddyledion

£81m: 64% o gyllideb 2019/20

Gorbenion
£21m 16%
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Adnoddau a neilltuir ar gyfer llesiant ariannol

Er mwyn meddwl am sut i rannu adnoddau yn y dyfodol, mae MaPS wedi ystyried y model 
‘pyramid’ a ddefnyddir yn aml o fewn ymyriadau iechyd cyhoeddus. Yn ein hymarfer gwrando, 
gwnaeth nifer o randdeiliaid nodi pwysigrwydd cynyddu buddsoddiad mewn gwaith ataliol 
i adeiladu gwydnwch ariannol pobl. Gwnaethant hefyd gydnabod y problemau wrth ddenu 
cyllid ar gyfer y mathau hyn o ymyriadau pan fo angen dybryd am gymorth mewn argyfwng. Yr 
ymagwedd arweiniol ar gyfer Strategaeth y DU yw ein bod angen gwneud yn siŵr - ar y cyd fel 
sector - ein bod yn cael y cydbwysedd iawn rhwng atal, ymyrraeth gynnar a chymorth mewn 
argyfwng. 

Yn wynebu argyfwng ar hyn o bryd 
ac angen cymorth brys gyda’u 
harian a phensiynau

Mynd i’r afael ag arwyddion 
rhybudd cynnar a helpu pobl 
i gael trefn ar eu harian a 
phensiynau

Cefnogi pobl i wneud 
y mwyaf o’u harian a 
phensiynau

Darlun yw’r uchod. Dengys sut, os cyfunir y cynlluniau gweithredu ar gyfer 
Strategaeth y DU, a Strategaeth Gorfforaethol y MaPS, y gallai adnoddau ymrannu ar 
draws y pyramid. Mae gan MaPS rôl allweddol i’w chwarae wrth gomisiynu cyngor 
ar ddyledion. Yn naturiol, mae ein hadnoddau yn rhoi pwys mawr ar gymorth mewn 
argyfwng. Fodd bynnag, rôl allweddol arall ar gyfer MaPS wrth gydlynu’r strategaeth 
yw gweithio ar y cyd â rhanddeiliaid i rannu adnoddau rhwng atal, ymyrraeth gynnar 
a chymorth mewn argyfwng i gyflawni’r Nodau Cenedlaethol. 

Atal

Cymorth  
mewn argyfwng

Ymyrraeth gynnar

Atal

Cyfuniad

Cymorth mewn 
argyfwng

2/3 1/3

Ymyrraeth gynnar

1/4 3/4

Allwedd

MaPS

Eraill

 
Darluniadol
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Pecyn Cymorth MaPS - cynigion cymorth amlsector
Amlinella’r dudalen hon syniadau cychwynnol MaPS am ei ‘becyn cymorth’. Bydd y pecyn cymorth yn darparu gwasanaethau cymorth hawdd eu 
defnyddio, a fydd yn helpu ystod eang o sefydliadau o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddoli i fod mor effeithiol ag sy’n bosibl wrth 
gyflawni Strategaeth y DU. Byddwn yn croesawu barn grwpiau herio ar union siâp ac uchelgais y pecyn cymorth hwn. Hoffem ystyried yn benodol sut 
y gall y pecyn cymorth gefnogi sefydliadau i gyflwyno hyd yn oed mwy o fentrau ar raddfa fach mewn cymunedau lleol, gan deilwra’r Agendâu ar gyfer 
Newid i anghenion lleol.

Cefnogi sgiliau rheng flaen

Gallai MaPS ddarparu cymorth sgiliau 
ymarferwyr i weithwyr rheng flaen arweiniad 
ariannol a chyngor ar ddyledion. Gellid cysylltu 
pob un â fframwaith sgiliau. Bydd cymorth yn 
cynnwys cyfathrebu a datblygu’r fframwaith; 
dulliau asesu, adnoddau y sicrhawyd eu 
hansawdd; a hyfforddiant.

Cyd-gyllido arloesi

Ers 2016, mae MAS a MaPS yn ddiweddarach 
wedi bod yn rhedeg Labordy Galluogrwydd 
Ariannol. Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus 
wrth ddyfeisio a threialu nodweddion 
cynnyrch sydd wedi cael eu datblygu 
a’u profi gan gwmnïau gwasanaethau 
ariannol. Os ydym bob amser yn gweithio 
i ategu gwaith canolfannau arloesi eraill, 
gellid ymestyn cwmpas y Lab i ymdrin ag 
anghenion darparwyr y sector preifat a’r 
sector gwirfoddol. Os felly, ar gyfer pob 
agwedd ar ddyluniad gwasanaethau, byddai’n 
cynhyrchu ffyrdd newydd y gall cynnyrch 
a gwasanaethau wella llesiant ariannol. 
A thrwy’r ymagwedd Canolfan Beth sy’n 
Gweithio (gweler ar y dde), gallai MaPS hefyd 
annog eraill i arloesi a’u helpu i werthuso 
effeithiolrwydd prosiectau arloesol y maent 
wedi’u cyflwyno.

Bydd y pecyn cymorth yn ffurfio rhan o gynllun corfforaethol MaPS ar gyfer 2020/21. Yn ystod y cyfnod gweithredu, bydd MaPS yn gwrando ar farn partneriaid posibl ynghylch y cynigion 
hyn. Byddwn hefyd yn edrych ar awgrymiadau am gynigion eraill a allai ehangu’r pecyn cymorth, megis wythnos Siarad am Arian, Siarad am Bensiynau , a chronfa wobr her.

Sicrhau bod arweiniad cyhoeddus ar 
gael i bawb

Wrth i MaPS ddiweddaru ei arweiniad 
cyhoeddus digidol, gallai sicrhau ei fod  
ar gael i bawb ei ail-ddefnyddio.

Adeiladu tystiolaeth a’i rhannu er budd 
pawb

Gallai MaPS adeiladu ar lwyddiant y Gronfa 
Beth sy’n Gweithio, gan ymgeisio i symud i 
ffwrdd o’r statws aelod cyswllt i fod yn aelod 
llawn o’r Rhwydwaith Beth sy’n Gweithio. 
Gallai gyllido gwerthusiadau o beth sy’n 
gweithio; parhau i gynnal un o brif lyfrgelloedd 
tystiolaeth y byd; a darparu offer gwerthuso i 
bartneriaid fesur beth sy’n gweithio’n gyson ac 
yn effeithiol. Byddai hyn yn helpu sefydliadau 
partner i wella’n barhaus eu cyflenwi a’u 
prosesau penderfynu strategol.

Canolbwyntio arbenigedd polisi

Gallai MaPS ddatblygu safbwyntiau hirdymor 
ynghylch y newidiadau polisi sy’n ofynnol i wneud 
y Strategaeth y DU yn llwyddiant. Gallai ein gwaith 
gynnwys cyflwyno data a mewnwelediadau, 
cyd-greu safbwyntiau a datrysiadau newydd, a 
gweithio gyda phartneriaid ar faterion penodol.

Ansawdd 
gwasanaethau

Dyluniad 
gwasanaethau

Cyflenwi  
a gwerthuso

Strategaeth  
a chynllunio
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Pecyn Cymorth MaPS - cefnogi sectorau penodol
Yn ogystal â’r pecyn cymorth amlsector a ddisgrifiwyd ar y dudalen flaenorol, rydym yn credu bod dau glwstwr penodol o sefydliadau a allai elwa’n 
fawr o gynigion a ddatblygir gan MaPS fel rhan o becyn cymorth arbennig. Byddai angen i’r cynigion hyn helpu drwy gydol y cylch cyflawni, o 
strategaeth i werthuso.

Strategaeth gwasanaethau ariannol

Bydd gwasanaethau ariannol yn chwarae rôl 
flaenllaw wrth helpu i wella bywydau ariannol 
miliynau o bobl. Rydym eisiau gweld mwy o 
dystiolaeth yn dangos bod llesiant ariannol 
wrth wraidd pwrpas craidd cwmnïau. Credwn 
y bydd hyn yn helpu i hybu newid sylweddol, 
cynaliadwy wrth wella llesiant ariannol y genedl. 
Mae cynnydd yn cael ei wneud. Er enghraifft, 
amlygodd adroddiad gan MaPS yn 2019 
sut mae rhai banciau adwerthu yn cynnwys 
nodweddion llesiant ariannol mewn cynnyrch 
a gwasanaethau. Bellach, mae cyfle sylweddol 
i wneud mwy i helpu i wella llesiant ariannol 
ar draws y DU. Bydd MaPS yn gweithio gyda’r 
sector i adeiladu dealltwriaeth well a mwy cyson 
o lesiant ariannol fel prif ffocws mewn busnes. 
Bydd hefyd yn cefnogi’r sector gydag offer ac 
adnoddau i gefnogi llesiant ariannol yn well.

Cynnig i’r gweithle

Mae mwy a mwy o gyflogwyr blaenllaw yn 
meithrin diddordeb mewn llesiant ariannol fel 
ysgogydd ar gyfer cynhyrchedd, ymgysylltiad 
gweithwyr a modd o wahaniaethu rhwng 
cyflogwyr yn y farchnad. Dros 10 mlynedd 
y strategaeth, gallem weld newid mawr yn y 
pwyslais y mae gweithwyr yn ei roi ar wybodaeth 
arweiniol dda ar fewnrwydi; atgyfeirio rhagorol 
at gyngor; cynlluniau cynilion cyflogres; ac 
ysgogiadau ariannol i bobl ar adegau allweddol. 
Bydd y grŵp herio yn datblygu’r meddylfryd hwn 
ymhellach yn ystod y cyfnod gweithredu, gan 
sefydlu ‘Cynnig i’r gweithle’. Bydd y grŵp hwn 
yn ystyried; arfer gorau; problemau a rhwystrau 
i’w fabwysiadu ar draws gweithleoedd y DU; 
datblygiadau arloesol ar gyfer hybu’r pum Nod 
Cenedlaethol; sut i ehangu ac adeiladu’r achos 
busnes; rôl y llywodraeth; a pha gymorth sy’n 
ofynnol i annog hyn yn ei flaen.

Ansawdd 
gwasanaethau

Dyluniad 
gwasanaethau

Cyflenwi  
a gwerthuso

Strategaeth  
a chynllunio
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Nodiadau a ffynonellau fesul tudalen ar gyfer yr ystadegau a ddefnyddir yn y ddogfen hon.
Tudalen 2  
Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol ar 
dudalen

Rhoddir manylion am yr holl nodau yn y golofn 
nesaf o dan y nodiadau ar gyfer tudalen 12.

Tudalen 5  
Rhagair ar y cyd

 ‘11.5m o bobl’, ‘22m o bobl’, ‘9m o bobl’: Y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Arolwg 
Galluogrwydd Ariannol (2018).

‘5.3m o blant’: MaPS, Arolwg Galluogrwydd 
Ariannol Plant a Phobl Ifanc y DU (ar ddod yn 
2019).

 ‘Yn ôl OECD’: OECD, Adroddiad G20/OECD INFE 
ar lythrennedd ariannol yng ngwledydd y G20 
(2017).

Tudalen 10  
Cenedl sy’n iach yn ariannol

 ‘Amcangyfrifir bod cyflwr meddwl andwyol 
werth £600-£800 y person’: Y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol, Effaith Economaidd Cyngor 
ar Ddyledion (2018).

‘Yn 2018, adroddodd 11% o weithwyr y 
DU’: Canolfan Economeg ac Ymchwil 
Busnes, Llesiant ariannol a chynhyrchedd: 
Astudiaeth ar lesiant ariannol gweithwyr y DU a’i 
effaith ar gynhyrchedd (2018).

‘Yn 2016, collodd economi’r DU £120.7bn a 
17.5m awr’: CIPD, Llesiant ariannol gweithwyr: 
pam ei fod yn bwysig (2017).

‘£5.4 triliwn, neu 42% o gyfoeth aelwydydd y 
DU bryd hynny. O’r cyfoeth pensiynau hwnnw, 
roedd 69% ohono wedi’i fuddsoddi yn y DU a 31% 
dramor’: ONS, Cyfoeth ym Mhrydain Fawr Cylch 
5:2014 i 2016 (2018).

Tudalen 12  
Pennu Nodau Cenedlaethol

‘Mae 48% yn cael addysg ariannol werthfawr’: 
MaPS, Arolwg Galluogrwydd Ariannol Plant a 
Phobl Ifanc (ar ddod yn 2019).

‘Mae 57% yn cynilo'n rheolaidd’, ‘Mae 17% yn 
benthyca i dalu am fwyd neu filiau’, ‘Dywed 45% 
eu bod yn deall digon: Y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol, Arolwg Galluogrwydd Ariannol (2018).

‘Mae 32% wedi cael gafael ar y cyngor ar 
ddyledion y mae arnynt ei angen’: MaPS, Arolwg 
Anghenion Dyledion (ar ddod yn 2019) wedi’i 
gyfuno ag amcangyfrifon poblogaeth ONS ar 
gyfer y DU (canol 2018). Mae ffigyrau mewn 
perthynas â mynediad at gyngor ar ddyledion 
yn seiliedig ar 10,000 o gyfweliadau.  Mae 
ffigyrau mynediad yn seiliedig ar ddefnyddwyr 
yn adrodd am dderbyn cyngor ar ddyledion yn 
y flwyddyn ddiwethaf. 

‘4.8m o blant a phobl ifanc’, ‘9m o oedolion’, 
‘23.6m o oedolion’, ‘1.7m o oedolion’, ‘14.7m’ 
Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Arolwg 
Galluogrwydd Ariannol (2018), canrannau’r 
arolwg wedi cael eu newid i’r nifer o bobl gan 
ddefnyddio ONS, Amcangyfrifon poblogaeth ar 
gyfer y DU (canol 2018). 

Nodyn pwysig ar gyfer y waelodlin a’r nod 
‘ffocws ar y dyfodol’: Ar hyn o bryd dywed 
45% o bobl rhwng 18–64 eu bod yn gwybod 
digon am bensiynau i wneud penderfyniadau 
ar gyfer ymddeoliad - mae’r nod uchod yn 
seiliedig ar y ganran hon, sy’n cynnwys y 
boblogaeth oedolion gyfan, gan nad oes 
gennym ddata ar gyfer y rhai 65+ mlwydd 
oed ar hyn o bryd. Mae hyn felly yn gasgliad 
rhesymegol. Byddwn yn cynnal arolwg ar bobl 
65+ oed gan ddefnyddio mesur cymaradwy a 
byddwn yn cwblhau’r mesur yn ystod y cyfnod 
gweithredu.

Daw meintiau’r segmentau sy’n‘ei chael yn 
anodd yn ariannol’ ac yn‘cael eu gwasgu’n 
ariannol’ gan MaPS, Segmentu Gwydnwch 

Ariannol (ar ddod yn 2019). Mae segmentu 
MaPS yn rhannu’r DU yn dri phrif segment: 
-‘Wedi’u clustogi yn ariannol’ - dyma’r grŵp 
mwyaf gwydn yn ariannol gyda’r lefelau 
uchaf o incwm a chynilion a’r gyfran isaf o’r 
rhai sydd mewn dyled. Nhw yw’r rhai sy’n 
ymgysylltu fwyaf â’u harian. 
‘Yn cael eu gwasgu’n ariannol’ - defnyddwyr 
o oedran gweithio yw’r rhain sydd ag 
ymrwymiadau ariannol sylweddol ond 
darpariaeth gymharol fach ar gyfer ymdopi â 
sefyllfaoedd annisgwyl gyda’u hincwm. Maent 
yn gyfarwydd â’r digidol.  
‘Yn ei chael yn anodd yn ariannol’ - mae’r 
bobl hyn yn profi anhawster i dalu biliau ac 
i adeiladu unrhyw fath o gynilion wrth gefn. 
Nhw yw’r rhai lleiaf gwydn yn ariannol a’r 
mwyaf tebygol o fod mewn dyledion. 

Ar hyn o bryd mae MaPS yn diweddaru’r 
ddogfen segmentu, ond mae’n disgwyl y bydd 
y fersiwn ddiwygiedig yn dal i adlewyrchu 
casgliadau eang fersiwn gynharach y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol. 

Tudalen 15  
Sylfeini ariannol

‘48%’: MaPS, Arolwg Galluogrwydd Ariannol 
Plant a Phobl Ifanc (ar ddod yn 2019).

‘4.8m’: wedi’i gael o’r un ffynhonnell, gan 
gyfuno’r ganran ag ONS, Amcangyfrifon 
poblogaeth ar gyfer y DU (canol 2018).

Tudalen 16  
Sylfeini ariannol

‘Llai na thri ym mhob deg o bobl ifanc 14 i 17 
mlwydd oed sy’n cynllunio ar gyfer sut y byddant 
yn prynu’r pethau sydd eu hangen arnynt, ac 
nid oes gan un ym mhob deg o bobl ifanc 16 i 
17 mlwydd oed gyfrif banc o fath yn y byd. O’r 
rhai hynny sydd gan gyfrif, nid yw 30% erioed 
wedi talu arian i mewn i’w cyfrif’: MaPS, Arolwg 
Galluogrwydd Ariannol Plant a Phobl Ifanc (ar 
ddod yn 2019).

Tudalen 18  
Sylfeini ariannol

‘10.1m o blant a phobl ifanc’: (5-17 oed) ONS, 
Amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer y DU (canol 
2018).

‘Credwn mai ychydig o dan draean a gyrhaeddir 
drwy unrhyw ymyriad’: Y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol, Dadansoddiad o’r Ddarpariaeth i Blant 
a Phobl Ifanc (2018).

Tudalen 19  
Cenedl o Gynilwyr

‘Mae 61% yn cynilo'n rheolaidd’: Y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol, Arolwg Galluogrwydd 
Ariannol (2018).

‘15.7m’: wedi’i gael o’r un ffynhonnell, gan 
gyfuno’r ganran ag ONS, Amcangyfrifon 
poblogaeth ar gyfer y DU (canol 2018).

Tudalen 20  
Cenedl o Gynilwyr

‘Mae 11.1m o bobl o oedran gweithio yn ein 
grwpiau targed ar gyfer y rhai hynny sy’n ‘ei chael 
yn anodd yn ariannol’ ac yn ‘cael eu gwasgu’n 
ariannol nad ydynt yn cynilo’n rheolaidd.’: 
Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Arolwg 
Galluogrwydd Ariannol (2018), Segmentu MaPS 
ac ONS, Amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer y DU 
(canol 2018).

Ymhlith ein grŵp targed, nid oes gan 14% 
gynilion o gwbl, mae gan 12% gynilion o £1-
£99, ac mae gan 19% gynilion o £100-£499’: 
Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Arolwg 
Galluogrwydd Ariannol (2018), Segmentu 
MaPS.

‘Mae 71% oedolion yn derbyn biliau annisgwyl’: 
Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Costau 
Annisgwyl (2013).
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https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/G20-OECD-INFE-report-adult-financial-literacy-in-G20-countries.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/G20-OECD-INFE-report-adult-financial-literacy-in-G20-countries.pdf
https://www.fincap.org.uk/en/insights/the-economic-impact-of-debt-advice
https://www.fincap.org.uk/en/insights/the-economic-impact-of-debt-advice
https://www.aegon.co.uk/content/dam/ukpaw/documents/financial-wellbeing-and-productivity.pdf
https://www.aegon.co.uk/content/dam/ukpaw/documents/financial-wellbeing-and-productivity.pdf
https://www.aegon.co.uk/content/dam/ukpaw/documents/financial-wellbeing-and-productivity.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/financial-well-being-why-its-important-report_tcm18-17441.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/financial-well-being-why-its-important-report_tcm18-17441.pdf
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/bulletins/wealthingreatbritainwave5/2014to2016
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/bulletins/wealthingreatbritainwave5/2014to2016
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/001/137/original/Market_Segmentation_Segment_Infographics.pdf
https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/001/137/original/Market_Segmentation_Segment_Infographics.pdf
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/001/075/original/An_investigation_into_financial_education_across_the_UK_%E2%80%93_provision_analysis_summary.pdf
https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/001/075/original/An_investigation_into_financial_education_across_the_UK_%E2%80%93_provision_analysis_summary.pdf
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/000/241/original/Unexpected_costs_report.pdf
https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/000/241/original/Unexpected_costs_report.pdf
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Tudalen 22  
Cenedl o Gynilwyr

‘Bydd chwe miliwn o bobl ifanc yn etifeddu 
cynilion o’r Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant 
gynt dros y saith mlynedd nesaf’: ShareFound, 
Dadansoddi’r cynllun Cronfeydd Ymddiriedolaeth 
Plant ar ei Ben-blwydd yn 16 oed (2018).

Tudalen 23  
Mae Credyd yn Cyfrif

‘17%’: Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Arolwg 
Galluogrwydd Ariannol (2018).

 ‘9m’: wedi’i gael o’r un ffynhonnell, gan 
gyfuno’r ganran ag ONS, Amcangyfrifon 
poblogaeth ar gyfer y DU (canol 2018).

Tudalen 24  
Mae Credyd yn Cyfrif

‘9m’: wedi’i gael o Arolwg Galluogrwydd Ariannol 
y Gwasanaeth Cynghori Ariannol (2018), ac 
ONS, Amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer y DU 
(canol 2018).

‘1.8m’ a ‘7.2m’: ibid, wedi’i gyfuno â segmentu 
MaPS.

Tudalen 27  
Cyngor Gwell ar Ddyled

‘1.7 m’ a ‘3.6 m’: MaPS, Arolwg Anghenion 
Dyledion (ar ddod yn 2019) wedi’i gyfuno ag 
ONS, Amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer y DU 
(canol 2018).

Mae ffigyrau mewn perthynas â mynediad 
at gyngor ar ddyledion yn seiliedig ar 
ddefnyddwyr yn adrodd am dderbyn cyngor ar 
ddyledion yn y flwyddyn ddiwethaf.

Rydym yn diffinio ‘rheolaidd’ yn ein Harolwg 
Anghenion Dyledion (ar ddod yn 2019) fel 
pobl sydd wedi methu taliadau o fewn 3 o’r 
6 mis diwethaf, ac sydd wedi bod mewn ôl-
ddyledion drwy gydol/y rhan fwyaf/ychydig o’r 
amser dros y 6 mis diwethaf. 

Tudalen 28  
Cyngor Gwell ar Ddyled

‘9m o oedolion’, ‘5.3m o bobl’ MaPS, Arolwg 
Anghenion Dyledion (ar ddod yn 2019), wedi’i 
gyfuno ag ONS, Amcangyfrifon poblogaeth ar 
gyfer y DU (canol 2018).

Mae 9m o oedolion mewn gorddyled’: wedi’i 
ddiffinio fel: naill ai’n methu taliadau (o fewn 
3 neu fwy o’r 6 mis diwethaf); neu’n teimlo 
bod talu eu biliau (ac ymrwymiadau credyd) 
yn faich mawr, o Arolwg Anghenion Dyledion, 
MaPS (2018). 

Mae ffigyrau mewn perthynas â mynediad 
at gyngor ar ddyledion yn seiliedig ar 
ddefnyddwyr yn adrodd am dderbyn cyngor ar 
ddyledion yn y flwyddyn ddiwethaf.

Daw’r holl ffigyrau eraill o Arolwg Anghenion 
Dyledion, MaPS (ar ddod yn 2019).

Tudalen 31  
Ffocws ar y Dyfodol

‘Dywed 45% eu bod yn gwybod digon’: Y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Arolwg 
Galluogrwydd Ariannol (2018), yn seiliedig ar 
bobl 18-64 oed yn unig. Byddwn yn cynnal 
arolwg ar bobl 65+ oed yn ystod y cyfnod 
gweithredu ac yn adolygu ffigyrau yn unol 
â hynny i adlewyrchu’r boblogaeth oedolion 
gyfan.

 ‘23.6m o oedolion’: wedi’i gael o’r un 
ffynhonnell, canrannau’r arolwg wedi cael eu 
newid i’r nifer o bobl gan ddefnyddio ONS, 
Amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer y DU  
(canol 2018).

Tudalen 32  
Ffocws ar y Dyfodol

‘22 miliwn o’r 40m o bobl o oedran gweithio’: 
Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Arolwg 
Galluogrwydd Ariannol (2018), wedi’i gyfuno ag 
ONS, Amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer y DU 
(canol 2018).

‘Dywed 66% o bobl ifanc 18-24 oed nad ydynt 
yn gwybod digon a; 64% o ferched o oedran 
gweithio; 48% o’r rhai hynny mewn oed ymddeol 
(55-64)’: Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, 
Arolwg Galluogrwydd Ariannol (2018).

 ‘12m o bobl 65 oed a hŷn’ a ‘5.4m 75 oed a hŷn’: 
ONS, Amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer y DU 
(canol 2018).

Tudalen 35  
Safbwyntiau trawsbynciol: bregusrwydd a 
chynhwysiant

‘Mae gan 16% o oedolion o oedran gweithio 
anabledd’: Arolwg Adnoddau Teulu (2011/2); 
FCA, Papur Achlysurol Rhif 8: Bregusrwydd 
Defnyddwyr (2015).

‘Mae chwarter o oedolion mewn unrhyw 
flwyddyn yn profi o leiaf un anhwylder iechyd 
meddwl’: Ffigwr 2007 y GIG, ibid.

‘Mae 6.5m o bobl yn ofalwyr’: Carers UK, ibid.

‘Mae yna 792,000 o bobl ifanc 16-24 mlwydd oed 
nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant’: 
ONS, Pobl Ifanc Nad ydynt mewn Addysg, 
Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET), DU: Awst 
2019 (2019).

‘Rhagwelir y bydd nifer y bobl dros 85 oed yn 
dyblu yn y 25 mlynedd nesaf’: Age UK (2013), 
FCA, Papur Achlysurol Rhif 8: Bregusrwydd 
Defnyddwyr (2015).

‘Mae un o bob pump o oedolion yn ddioddefwr 
cam-drin ariannol’: Refuge, Materion Ariannol: 
Ymchwil i raddfa a natur camdriniaeth ariannol o 
fewn perthnasoedd agos yn y DU (2015).

‘Dim ond 37% o gyfoeth pensiwn preifat 
canolrifol dynion sydd gan ferched rhwng 55-64 
oed ’: Sefydliad Polisi Pensiynau, Deall y Bwlch 
Pensiynau Rhwng y Rhywiau (2019).

‘Nid oes gan 11.9m o bobl y sgiliau digidol 
syflaenol ar gyfer bywyd bob dydd yn y DU’: 
Lloyds, Mynegai Digidol Defnyddwyr y DU 2019 
(2019).

Tudalen 36  
Enghraifft o safbwynt trawsbynciol: merched ac 
arian

 ‘Dim ond 36% o ferched sy’n credu eu 
bod yn deall digon am bensiynau i wneud 
penderfyniadau ynglŷn ag ymddeoliad, o’i 
gymharu â 54% o ddynion’: Y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol, Arolwg Galluogrwydd 
Ariannol (2018).

Tudalen 37  
Enghraifft o safbwynt trawsbynciol: iechyd 
meddwl

Daw’r holl ffigyrau eraill o Arolwg Anghenion 
Dyledion, MaPS (ar ddod yn 2019).
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https://www.sharefound.org/ctf-scheme-at-16
https://www.sharefound.org/ctf-scheme-at-16
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2018
https://www.fca.org.uk/publication/occasional-papers/occasional-paper-8.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/occasional-papers/occasional-paper-8.pdf
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/bulletins/youngpeoplenotineducationemploymentortrainingneet/august2019
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/bulletins/youngpeoplenotineducationemploymentortrainingneet/august2019
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment/bulletins/youngpeoplenotineducationemploymentortrainingneet/august2019
https://www.fca.org.uk/publication/occasional-papers/occasional-paper-8.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/occasional-papers/occasional-paper-8.pdf
https://www.refuge.org.uk/files/Money-Matters.pdf
https://www.refuge.org.uk/files/Money-Matters.pdf
https://www.refuge.org.uk/files/Money-Matters.pdf
https://www.pensionspolicyinstitute.org.uk/media/3227/20190711-understanding-the-gender-pensions-gap.pdf
https://www.pensionspolicyinstitute.org.uk/media/3227/20190711-understanding-the-gender-pensions-gap.pdf
https://www.lloydsbank.com/banking-with-us/whats-happening/consumer-digital-index.asp
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8454
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