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Pam Siarad Arian?
Nid yw pobl yn y DU yn siarad digon am eu harian. Er gwaethaf effaith
argyfwng COVID-19 ar ein cyllid, nid yw 9 o bob 10 o oedolion yn y DU - sef
47 miliwn ohonom - yn ei chael yn haws siarad am arian, neu nad ydynt yn ei
drafod o gwbl.
Ar y ffordd i adfer o’r pandemig, bydd lles ariannol, ochr yn ochr â lles corfforol a
meddyliol yn hanfodol. Ond mae gwaith i’w wneud o hyd i chwalu’r tabŵ o siarad
arian. Dyna pam, bob mis Tachwedd rydym yn annog y genedl i ddod at ei gilydd
ar gyfer Wythnos Siarad Arian, i ddechrau sgyrsiau am arian i bobl o bob cefndir.
Lluniwyd yr wythnos i gynyddu ymdeimlad pobl o les ariannol trwy eu hannog i
fod yn agored ynghylch cyllid personol - o arian poced i bensiynau. Mae’n gyfle
i bawb gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau ledled y DU sy’n
helpu pobl i gael sgyrsiau mwy agored am arian. Mae Wythnos Siarad Arian 2021
yn digwydd ar 8-12 Tachwedd.
Mae gan bawb bryderon ariannol - ac i lawer, mae heriau’r pandemig wedi dod
â’r rhain i’r amlwg - ond yn union fel y gallwch weithredu i wella eich iechyd
corfforol, gallwch hefyd gymryd rhai camau syml i deimlo mwy o reolaeth ar eich
lles ariannol hefyd.
Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n siarad am arian:
•
•
•
•

yn gwneud penderfyniadau ariannol gwell a llai o risg
â pherthnasoedd personol cryfach
yn helpu eu plant i ffurfio arferion arian da am oes
yn teimlo llai o straen neu bryder a mwy o reolaeth

Mae cynnwys sgyrsiau arian yn ein bywydau bob dydd hefyd yn ein helpu i fagu
hyder ariannol a gwytnwch i wynebu sioc incwm, digwyddiadau bywyd a beth
bynnag mae’r dyfodol yn taflu ar ein traws.
Mae cenedl sy’n iach yn ariannol yn dda i unigolion, cymunedau, busnes a’r
economi - a allwch ein helpu i #SiaradArian eleni?

Ymuno â’r sgwrs ar #SiaradArian | Dilyn ar
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Canllaw cychwyn cyflym

Defnyddiwch y syniadau a’r adnoddau hyn i’ch helpu i lunio’ch gweithgareddau Wythnos Siarad Arian.
Am ffyrdd i deilwra’ch gweithgareddau i’ch sector a’ch cynulleidfa, gwelwch dudalennau 12-22.

1. Ymuno â’r sgwrs

2. Cael i’ch cyflogeion siarad

∞ Diweddaru’ch sefydliad: dilynwch Wasanaeth
Arian a Phensiynau ar LinkedIn a Twitter, a
chael ein cylchlythyr misol.

∞ Cyfeirio i’n canllawiau ariannol a llinellau
cymorth o fewn eich cyfathrebu mewnol.
∞ Gofyn i’n Rheolwr Partneriaeth yng Nghymru
am gymorth am ddim i’ch helpu i feithrin lles
ariannol yn eich gweithle.

∞ Rhannu’ch gweithgareddau Wythnos Siarad
Arian ar y cyfryngau cymdeithasol ar y
hashnod #SiaradArian fel gall pobl eraill weld
eich gwaith.

∞ Trefnu digwyddiad i hyrwyddo’r cymorth lles
ariannol rydych yn ei ddarparu’n barod, fel
talebau gofal plant, a rhaglenni cymorth i
gyflogeion.

∞ Lawrlwytho a rhannu’n delweddau Wythnos
Siarad Arian.
∞ Creu cynnwys fel blog, fideo, neu bodlediad
i helpu’ch cynulleidfa i reoli eu harian, neu
gynnal digwyddiad lle gallant siarad â chi am
arian.

Mwy o adnoddau i’r gweithle

∞ Dweud wrth y wasg am eich gweithgareddau
gan ddefnyddio ein templed datganiad i’r
wasg.

3. Ymgysylltu â’ch cwsmeriaid
∞ Defnyddio Wythnos Siarad Arian fel cyfle
i hyrwyddo sut y gall y cynhyrchion a’r
gwasanaethau rydych yn eu darparu helpu
pobl i reoli eu harian a gwella lles ariannol.
Gallwch wneud hyn trwy eich e-gylchlythyr,
podlediad, sianeli cyfryngau cymdeithasol,
digwyddiadau, posteri neu rywbeth hyd yn
oed yn fwy creadigol.

∞ Creu dolen i’n gwefannau neu archebu
canllawiau print i helpu’ch cynulleidfa i
ddechrau sgyrsiau am arian.
Adnoddau ac awgrymiadau i’ch cynnwys a
digwyddiadau

∞ Annog eich cwsmeriaid i siarad â’u credydwyr
â chefnogaeth cynghorydd dyled, a all eu
helpu i reoli biliau ac awgrymu datrysiadau.
∞ Cyfeirio cwsmeriaid i siarad â thywysydd arian
neu bensiynau, i’w helpu i osgoi sgamiau a
chael help â’u cyllid.
Cael ysbrydoliaeth

Ymuno â’r sgwrs ar #SiaradArian | Dilyn ar
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Adnoddau i Siarad Arian mewn
digwyddiad digidol, yn y wasg,
neu ar-lein
Siarad Arian mewn blog, fideo,
podlediad, cylchlythyr, neu ar y
cyfryngau cymdeithasol
Byddwn yn postio cynnwys cyfryngau
cymdeithasol y gallwch ei rannu trwy gydol yr
wythnos. Postiwch eich cynnwys eich hun â’n
delweddau, a defnyddio’r hashnod #SiaradArian
i ymuno â’r sgwrs. Gallai’ch cynnwys gynnwys:

Lawrlwytho delweddau

Cynnal diwyddiad digidol
Defnyddiwch yr awgrymiadau hyn i greu
digwyddiad atyniadol.

∞ Pam rydych yn cefnogi Wythnos Siarad
Arian: Er enghraifft, i dorri’r stigma o gwmpas
siarad am arian, neu i gefnogi’ch cwsmeriaid
i gael y sgyrsiau sydd eu hangen am sut mae
COVID-19 wedi effeithio ar eu cyllid.

1.	Mae llai yn fwy: Mae rheswm pam mae
sioeau ffrydio ar-lein yn 47 munud o hyd
(ac nid hysbysebu’n unig mohono) - dyna’r
amser mwyaf y gall pobl eistedd a thalu sylw.
Os ydych wedi mynd dros awr, rydych wedi
mynd ymlaen yn rhy hir.

∞ Astudiaethau achos a dyfyniadau: Dangoswch
sut mae siarad am gyllid wedi helpu’ch
cwsmeriaid a’ch gweithwyr, neu siarad am
sgwrs arian rydych wedi ei chael (neu’n
dymuno eich bod wedi ei chael!).

2.	Mae pobl yn hoffi pobl: Ymgysylltu â phobl
â sesiynau panel neu ddarnau yn syth i’r
camera yn hytrach na PowerPoint. Peidiwch â
chuddio y tu ôl i’r sgrin - ewch o’i flaen.

∞ Ymchwil: Defnyddiwch ein hymchwil i sut
mae COVID-19 wedi effeithio ar ein nodau
lles ariannol a’ch dealltwriaeth eich hun o sut
mae COVID-19 wedi effeithio ar gyllid eich
cwsmeriaid i ddangos pam ei bod yn bwysig
siarad am arian.

3.	Peidiwch â cheisio ei wneud ar eich pen eich
hun: Dewch â thîm at ei gilydd. Rhowch y
gwaith o redeg y cyflwyniad i rywun, y gwaith
o fonitro’r cwestiynau i rywun arall, a gwneud
i rywun arall arwain technoleg. Dim ond â’n
gilydd y gallwn ddatrys materion lles ariannol
y DU, cofiwch!

∞ Gweithgareddau: Dangoswch weithgareddau
Wythnos Siarad Arian eich sefydliad, a
pha effaith y maent wedi ei chael ar eich
cwsmeriaid a’ch gweithwyr.

Siarad Arian yn y wasg

∞ Cynhyrchion a gwasanaethau: Disgrifiwch sut
mae’ch cynnyrch neu wasanaeth yn helpu
pobl i gael sgyrsiau am arian.

Ymgysylltwch â’r wasg lleol, fashnach, neu
genedlaethol am y gwaith rydych yn ei wneud
i helpu pobl i siarad am arian gan ddefnyddio’n
templed datganiad i’r wasg.

∞ Cyfeiriwch at ein hadnoddau lle gall eich
cwsmeriaid gael cyngor dyled diduedd,
a chanllawiau arian a phensiynau.

Ymuno â’r sgwrs ar #SiaradArian | Dilyn ar

Twitter a
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Cael ysbrydoliaeth
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Siarad Arian â ni

Am y Gwasanaeth Arian
a Phensiynau

Trwy gydol Wythnos Siarad Arian a thrwy gydol y
flwyddyn, gallwch helpu i wella lles ariannol eich
cwsmeriaid, cydweithwyr a chymunedau trwy
gyfeirio at ein canllaw am ddim.

Gwasanaeth
Arian a
Phensiynau

Gallwch hefyd gymryd rhan yng nghenhadaeth
strategol MaPS. Cysylltwch â’n tîm
partneriaethau i’ch helpu i:

Yn 2018, gwnaeth y llywodraeth greu’r
Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS)
â nod clir: pawb yn y DU yn gwneud y gorau
o’u harian a phensiynau.

∞ elwa o’n mewnwelediad blaenllaw,
gwasanaethau, ac offer
∞ dylunio a datblygu eich arferion da eich hun
y gallwch eu rhannu â’r gymuned fusnes
ehangach, a

Wedi ei sefydlu gan y llywodraeth, mae’r
Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yma i
sicrhau bod pawb yn teimlo mwy o reolaeth
dros eu cyllid trwy gydol eu hoes: o arian poced
i bensiynau. Pan fyddant, bydd cymunedau’n
iachach, bydd busnesau’n fwy llewyrchus, bydd
yr economi o fudd a bydd unigolion yn teimlo’n
well eu byd. Mae MaPS yn darparu arweiniad
arian a phensiynau diduedd am ddim i’r cyhoedd
trwy’r gwasanaeth HelpwrArian.

∞ cefnogi’ch gweithwyr a’ch cwsmeriaid yn
uniongyrchol trwy ymgorffori ein hadnoddau
yn eich mewnrwyd neu gyfathrebu allanol.

Ers ein sefydlu, rydym wedi gweithio â
rhanddeiliaid ar draws gwasanaethau ariannol,
y trydydd sector, y llywodraeth, iechyd, addysg,
manwerthu a thu hwnt i ddatblygu Strategaeth y
DU ar gyfer Lles Ariannol.

Mae HelpwrArian yn annibynnol ac mae
wedi ei sefydlu gan y llywodraeth i helpu
pobl i wneud y gorau o’u harian trwy roi
pensiynau diduedd ac arweiniad arian
am ddim i bawb ledled y DU - ar-lein
a dros y ffôn.
0800 138 0555
Llun - Gwener: 8am i 6pm
+44 20 3553 2279
os ydych y tu allan i’r DU
Neu ewch i moneyhelper.org.uk/cy
Lle byddwch nid yn unig yn dod o hyd
i wybodaeth, awgrymiadau ac offer ar
bensiynau a chynllunio ymddeol ond ar
ystod eang o bynciau gan gynnwys rheoli
arian o ddydd i ddydd, cynilion, yn ogystal
â help ar gyfer digwyddiadau newid bywyd
fel cychwyn teulu neu golli eich swydd.

Strategaeth y DU yw’r fframwaith deng mlynedd
a fydd yn helpu i gyflawni gweledigaeth pawb yn
gwneud y gorau o’u harian a’u pensiynau. Mae
MaPS yn chwarae rhan allweddol wrth gyflawni’r
weledigaeth hon trwy weithio â sefydliadau
eraill, cefnogi cynhyrchion sy’n gwneud
gwahaniaeth, a darparu gwasanaethau.

Ymuno â’r sgwrs ar #SiaradArian | Dilyn ar
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Siarad Arian yn y gweithle

Annog eich pobl i Siarad Arian:

Mae busnesau a chyflogeion yn wynebu
ansicrwydd wrth i ni fynd i mewn i gam nesaf y
pandemig, yn anad dim o ran lles ariannol. Efallai
y bydd eich gweithlu neu eu teuluoedd yn poeni
am ddiswyddo, adleoli, ailhyfforddi neu ymddeol
yn gynnar. Mae’r pandemig hefyd wedi tynnu
sylw at bwysigrwydd adeiladu gwytnwch ariannol
trwy gael byffer cynilo, y gall cyflogwyr ei gefnogi
trwy weithgareddau fel cynilo cyflogres neu
bartneriaeth ag undeb credyd. Mae’n foment
allweddol i gyfathrebu â’ch pobl i’w helpu i
adolygu eu sefyllfa ariannol.

Siarad â’ch pobl am eu hanghenion ariannol:
beth sydd angen iddynt ei wybod, pa help sydd
ei angen arnynt, a sut y gellir ei gynnig orau?
Mae ein Rheolwr Partneriaeth Cymru hefyd
wrth law i’ch helpu â’ch gweithgareddau.
∞ Defnyddio Wythnos Siarad Arian i’ch
helpu i ddadlau dros les ariannol fel rhan
o’ch strategaeth lles, gan gynnwys eich
cydweithwyr, arweinyddiaeth, cyllid a
swyddogaethau Adnoddau Dynol
∞ Lansio arolwg staff i’ch helpu i ddeall pryderon
ariannol eich cydweithwyr, a beth fyddai o
gymorth iddynt.
∞ Hyrwyddo’r gefnogaeth y mae eich sefydliad
yn ei chynnig ar gyfnodau bywyd allweddol fel
ymddeol ac absenoldeb rhiant.
∞ Hyrwyddo’r gefnogaeth lles ariannol
rydych yn ei darparu, fel rhaglenni cymorth
gweithwyr, pensiynau gweithle, talebau
gofal plant, benthyciad tocyn tymor neu feic,
partneriaeth undeb credyd neu gymorth cyn
ymddeol.
∞ Cyfeirio at ein canllawiau ariannol am ddim,
cyngor ar ddyledion, canllawiau ar bensiynau,
ac offer ar-lein yn eich cyfathrebiadau
mewnol. Mae ein rhaglen cam wrth gam O’r
Soffa i Ffitrwydd Ariannol yn lle da i ddechrau.
∞ Trefnu ffair lles ariannol i arddangos yr hyn
sydd ar gael. Gwahodd darparwyr sy’n darparu
cymorth yn y gweithle fel addysg ariannol neu
gyngor i hyrwyddo eu gwasanaethau i’ch pobl.
∞ Defnyddio Wythnos Siarad Arian i lansio
gwasanaethau cymorth lles ariannol
gweithwyr newydd, fel cynllun arbed cyflogres,
partneriaeth ag undeb credyd, benthyciadau
di-log a ddidynnwyd o’r gyflogres, neu
gymorth caledi.

∞ Yng Nghymru, mae nifer y bobl sy’n dod i
Gyngor ar Bopeth Cymru i gael cyngor ar
faterion cyflogaeth fwy na theirgwaith yn
uwch na’r un cyfnod yn 2019. (Cyngor ar
Bopeth Cymru, Ebrill 2020)
Nid yw 55% o gyflogwyr yn
cynnig unrhyw gymorth i wella
55% lles ariannol, ond mae 77% o
weithwyr yn cyfaddef eu bod yn
poeni am arian yn y gwaith, sy’n
effeithio ar gynhyrchiant, cadw
talent, a chyfraddau absenoldeb.
(REBA, 2019)
∞ Mae mamau yng Nghymru bron bedair
gwaith yn fwy tebygol na thadau o fod
yn brif ofalwr i’w plant. (Rhwydwaith
Cydraddoldeb Menywod Cymru, 2021)
∞ Mae’r rhai o leiafrifoedd ethnig yn fwy
tebygol o ddal y feirws ac o fod mewn
swyddi sydd â ffyrlo neu mewn perygl o
gael eu diswyddo.
Dywed tua thraean o weithwyr
hŷn fod y pandemig wedi
effeithio arnynt yn ariannol. (IFS,
2021)
∞ Mae gweithwyr rhan-amser, pobl ifanc
a’r hunangyflogedig ymhlith y rhai sy’n
cael eu taro waethaf yn ariannol gan
COVID-19.
Ymuno â’r sgwrs ar #SiaradArian | Dilyn ar

Twitter a

∞ Lansio peilot: Profwch un o’n syniadau
arloesol mewn mewnwelediadau
ymddygiadol.
LinkedIn | Cysylltu â talkmoneyweek@maps.org.uk
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Siarad Arian yn y cartref

Mae’r cyfnodau clo wedi gweld poblogaeth y
DU yn treulio mwy o amser gartref ac yn cael
mwy o reswm i boeni am arian, ond nid yw hyn
wedi ein gwneud yn fwy parod i siarad am arian.

sbringfwrdd i gychwyn sgwrs - mae’n ffordd
ddefnyddiol o dorri’r iâ ac i gofio bod llawer o
bobl yn yr un cwch ar hyn o bryd.
∞ Gwrando yn ogystal â siarad: Ceisiwch sicrhau
eich bod yn mynd i mewn i’r drafodaeth â
meddwl agored, gan fod yn barod i gymryd
safbwynt y person arall. Gall clywed safbwynt
ei gilydd mewn ffordd barchus wneud
gwahaniaeth rhwng cael sgwrs adeiladol yn
erbyn dadl anghynhyrchiol.

Gall cael y sgyrsiau hyn gael effaith gadarnhaol
ar ein perthnasoedd agosaf. Defnyddiwch ein
canllawiau i’ch helpu chi i ddechrau sgwrs
gyda’ch ffrindiau, partner, perthnasau a phlant.

∞ Gwirio â ffrindiau a theulu: Ar ôl i chi wneud
y cam cyntaf i agor i fyny am eich pryderon
ariannol, gallwch helpu eraill i wneud yr
un peth. Peidiwch byth â gorfodi rhywun i
mewn i sgwrs gan na fyddant dim ond yn
amddiffynnol, ond cofiwch nhw eich bod chi
yma i sgwrsio os oes angen cefnogaeth arnyn
nhw.

Nid yw 9 o bob 10 o oedolion yn y DU yn ei
chael hi’n haws siarad am arian yn ystod y
pandemig, neu ddim hyd yn oed yn trafod
arian o gwbl.
Arian sy’n achosi’r straen mwyaf ar
berthnasoedd cyplau. (Relate, 2017)

∞ Dewis â phwy rydych chi’n agored: Ceisiwch
beidio â chael rhagdybiaethau â phwy y
dylech gael y sgyrsiau hyn. Efallai y bydd
yn haws i chi siarad â rhywun na fydd eich
pryderon ariannol yn effeithio’n uniongyrchol
arno, fel ffrind neu weithiwr proffesiynol.

Erbyn 7 oed, mae agweddau plant tuag at
arian eisoes yn datblygu.

Pum awgrym i’ch helpu i
ddechrau

Canllawiau cychwyn sgyrsiau

∞ Creu lleoliad cyfforddus: Efallai y byddwch yn
teimlo’n fwy gartrefol yn sgwrsio dros baned,
wrth i chi fynd am dro neu wrth fwrdd eich
cegin fel y gallwch osod unrhyw waith papur
allan. Ceisiwch leihau ymyrraeth; rhoi ffonau
ar ddistaw.

∞ Sut i siarad am arian
∞ Siarad am arian â chi’ch hun
∞ Siarad â’ch partner am arian
∞ Diogelu rhag camdriniaeth ariannol

∞ Paratowch sut rydych yn mynd i’w gychwyn:
Weithiau, y rhan anhawsaf o gael sgwrs yw
gwybod sut i ddechrau. Ar ôl i chi fynd heibio’r
ychydig eiliadau cyntaf, efallai y bydd pa mor
hawdd mae’r sgwrs yn llifo yn eich synnu.
Os ydych yn gweld bwletin newyddion sy’n
berthnasol i’ch sefyllfa, defnyddiwch hwn fel
Ymuno â’r sgwrs ar #SiaradArian | Dilyn ar

Twitter a

∞ Siarad â ffrindiau am arian
∞ Siarad â’r henoed am arian
∞ Siarad â’ch plant sy’n oedolion am arian

LinkedIn | Cysylltu â talkmoneyweek@maps.org.uk
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Pam mae dysgu plant am arian
yn bwysig?

3. Plant saith ac wyth oed
Maent yn dechrau deall y gwahaniaeth rhwng
eisiau ac angen. Mae hon yn oedran wych
i siarad am sut y gallant ddechrau cyflawni
rhai o’u dymuniadau eu hunain trwy ennill a
chynilo. Am awgrymiadau, gan gynnwys pŵer
arian poced, gwelwch ein canllaw Sut i siarad â
phlant saith ac wyth oed am arian.

Mae dysgu plant am arian yn eu harfogi â’r
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i reoli
eu harian yn effeithiol nawr ac yn y dyfodol.
Mae plant sy’n gwneud yn well ag arian yn
tueddu i gael rhieni/gofalwyr sy’n siarad â hwy
am arian ac yn dangos iddynt sut i gwblhau
tasgau sy’n gysylltiedig ag arian. Mae cael sgyrsiau
am arian yn adeiladu hyder plant ar y pwnc ac yn
helpu i ddatblygu eu sgiliau ariannol fel oedolion.

4. Plant naw i 12 oed
Yn yr oedran hwn, mae plant eisiau
annibyniaeth. Felly gallwch ganolbwyntio ar
eu cael i gymryd cyfrifoldeb am eu dewisiadau
gwariant a chynilo eu hunain. Gall eu helpu i
ddysgu am sut i fod yn gyfrifol â’u harian hefyd
roi tawelwch meddwl i chi wrth iddynt ddod yn
fwy annibynnol wrth wneud penderfyniadau.
Am awgrymiadau, gwelwch ein canllaw Sut i
siarad â phlant naw i 12 oed am arian.

Pryd ddylai rhieni/gofalwyr
ddechrau i siarad â phlant am
arian?
Mae plant a phobl ifanc yn dechrau datblygu
agweddau a sgiliau arian hanfodol erbyn 7 oed.
Felly po gyntaf y byddwch yn dechrau datblygu
eu sgiliau ariannol, gorau po gyntaf y gallant
ddechrau hogi’r sgiliau hynny.

5. Plant yn eu harddegau
Pan fydd plentyn yn ei arddegau, bydd ei
uchelgeisiau’n fwy - ac yn fwy costus. O feddwl
am beth maent yn ei wisgo i fod eisiau’r rhyddid
sy’n dod o ddysgu gyrru, mae hwn yn oes pan
fydd arian yn dechrau bod yn bwysig iddynt.
Gallwch eu helpu i ddod yn oedolion sy’n gall o
ran arian mewn tair prif ffordd:

Beth ddylwn ei ddysgu am arian?
Mae pob plentyn yn wahanol, ond mae rhai
cerrig milltir datblygiadol a all helpu i arwain
beth i’w ddysgu iddynt a phryd

	1. rhoi cyfrifoldeb ariannol iddynt
2. gosod yr enghraifft gywir
3. eu helpu i reoli eu cyflog cyntaf.

1. Plant tair a phedair oed
Gallwch ddechrau dysgu cyn-ddisgyblion ysgol
am arian o’r adeg pan fyddant yn dechrau
siarad a gofyn cwestiynau - pan fyddant yn
cyffwrdd, ymchwilio a chwarae â phopeth: Am
awgrymiadau, gwelwch ein canllaw Sut i siarad
â phlant tair a phedair oed am arian.

I gael mwy o wybodaeth ac awgrymiadau ar y
tri dull hyn, gwelwch ein canllaw Sut i ddysgu
plant yn eu harddegau am arian.
6. Plant sy’n oedolion

2. Plant pump a chwech oed

Nid yw sgyrsiau am arian yn stopio pan fydd
plant yn dod yn oedolion. P’un a ydynt yn dal i
fyw gyda chi neu fod ganddynt eu lle eu hunain
ond yn ei chael yn anodd cynilo am forgais
cyntaf neu dalu dyledion cardiau credyd, mae
arian yn bwnc y mae angen ailedrych arno yn
aml. Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Sut i
siarad â phlant sy’n oedolion am arian.

Maent yn dechrau datblygu dealltwriaeth
ddyfnach o rifau a byddant yn gallu talu sylw am
fwy o amser. Mae hyn yn ei gwneud yn oedran
gwych i symud o chwarae i ddangos rheolaeth
arian dda. Bydd angen iddo fod yn hwyl o
hyd - ond gallwch ddechrau cynnwys mwy o
sgiliau cysylltiedig ag arian i fywyd bob dydd.
Er enghraifft, cynilo ar gyfer tegan newydd neu
droi siopa yn brofiad dysgu. Am awgrymiadau,
gwelwch ein canllaw Sut i siarad â phlant pump
a chwech oed am arian.
Ymuno â’r sgwrs ar #SiaradArian | Dilyn ar
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Siarad Arian mewn
gwasanaethau ariannol
Dechrau’r sgwrs

Mae gwasanaethau ariannol yn chwarae rhan
allweddol wrth gynnig lle i ddefnyddwyr siarad
am eu harian, ac adeiladu lles ariannol. Fodd
bynnag, mae tua hanner yr oedolion yn y wlad
(dros 24 miliwn o bobl) yn cyfaddef nad ydynt
yn teimlo’n hyderus wrth wneud penderfyniadau
am gynhyrchion a gwasanaethau ariannol.
Mae’n amlwg bod angen mwy o help ar y DU.

∞ Tynnu sylw at y ffyrdd y gall cwsmeriaid
gael help os ydynt yn poeni am arian neu’n
wynebu anawsterau ariannol.
∞ Helpu’ch tîm i deimlo’n fwy hyderus wrth
siarad â chwsmeriaid am arian: defnyddiwch
ein teclynnau a rhwydweithiau Tywysyddion
Arian i gefnogi a datblygu sgiliau ar gyfer
gweithwyr rheng flaen.

Mae cwsmeriaid mwy galluog o ran arian yn
gwneud cwsmeriaid gwell - maent yn deall eu
harian, yn teimlo’n fwy cyfforddus yn ymgysylltu
â gweithwyr proffesiynol ariannol ac yn mynd i
lai o anhawster ariannol o ganlyniad.

51%

∞ Hyrwyddo’r ffyrdd cadarnhaol y gall eich
cynhyrchion a’ch gwasanaethau helpu pobl i
reoli eu harian, p’un a yw’n eu helpu i adeiladu
eu cynilion, gwella eu sgôr credyd neu osgoi
sgamiau.

	Nid yw 51% o oedolion yng
Nghymru yn teimlo’n hyderus
wrth wneud penderfyniadau am
gynhyrchion a gwasanaethau
ariannol.

∞ Gyda llawer o bobl yn aros yn agosach at
adref eleni, gallech drefnu digwyddiad rhithwir
i arddangos yr hyn rydych wedi’i ddysgu o’r
pandemig ac unrhyw newidiadau y byddwch
yn eu gwneud o ganlyniad.

Mae tri o bob deg teulu
yn defnyddio credyd
defnyddwyr i gael dau ben
llinyn ynghyd: dwywaith
cyfran yr aelwydydd heb
blant. (Standard Life, 2021)

∞ Trefnu gweminar neu Holi ac Ateb ar y
cyfryngau cymdeithasol i roi arweiniad i’ch
cwsmeriaid o gysur eu cartrefi.
∞ Mae Wythnos Siarad Arian yn gyfle gwych
i gyhoeddi ymchwil neu fewnwelediadau
newydd, neu i arddangos gwaith sydd ar y
gweill.

Gwelwyd twf cyflymach yn y defnydd o
gardiau credyd, gorddrafftiau a phrynu
credyd ymhlith yr aelwydydd incwm isaf
yn ystod COVID-19. (Resolution
Foundation, 2020)

∞ Arddangos unrhyw raglenni rydych yn eu
hariannu a fydd yn helpu cwsmeriaid â’u
rheolaeth arian, er enghraifft ynghylch arbed a
gwario dros y Nadolig.
∞ Beth am gyhoeddi nodwedd cynnyrch digidol
newydd neu hyrwyddo unrhyw bartneriaethau
lleol sy’n mynd i helpu’ch cwsmeriaid â’u
harian, eu cefnogi yn eu bywydau beunyddiol,
neu eu rhoi yn ôl i’w cymunedau?
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Siarad Arian mewn gwasanaethau
ariannol
Arwain y sgwrs

Pedwar awgrym i ymgynghorwyr
ariannol

∞ Dangos bod uwch arweinwyr o fewn eich
busnes wedi ymrwymo i helpu cwsmeriaid
Siarad Arian trwy drefnu digwyddiadau digidol
‘yn ôl i’r llif’ fel y gallant fod ar y rheng flaen yn
helpu cwsmeriaid â’u harian y tu allan i oriau.

∞ Cynnal eich ymgyrch Siarad Arian eich hun
ar gyfryngau cymdeithasol, gan hyrwyddo’ch
gwasanaethau a helpu cwsmeriaid i ddeall
pwysigrwydd ceisio cyngor rheoledig.

∞ Gofyn i’n tîm partneriaethau am y syniadau
mewnwelediad ymddygiad diweddaraf y
gallech eu treialu ar gyfer eich cwsmeriaid,
neu am bwysigrwydd lles ariannol a sut y
gallwch gefnogi’ch staff.

∞ Cynnig sesiynau blasu i gyrraedd darpar
gwsmeriaid.
∞ Ymgysylltu ag elusennau lleol neu
grwpiau cymunedol i helpu pobl i ddeall y
gwasanaethau rydych yn eu darparu.

∞ Ymrwymo i wella lles ariannol ar draws eich
busnes: Adolygu, adeiladu tystiolaeth a
gwella sut rydych yn cefnogi lles ariannol i’ch
cwsmeriaid a’ch gweithwyr.

∞ Hyrwyddo ac arddangos eich gwaith
â chleientiaid corfforaethol: Rhowch
ddeunyddiau a chefnogaeth iddynt i gynnal
eu digwyddiadau Siarad Arian eu hunain
â’ch cynghorwyr.

∞ Peidio â meddwl am les cwsmer yn unig
pan fydd yn prynu cynnyrch neu wasanaeth
newydd: Gwirio â hwy pryd bynnag y
byddwch yn cysylltu, gofyn iddynt sut maent
yn teimlo am eu cyllid, a’u cysylltu â chyngor
ar ddyled, asiantaethau cymorth iechyd
meddwl neu help arall yn ôl yr angen.

Ymuno â’r sgwrs ar #SiaradArian | Dilyn ar
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Siarad Arian mewn llywodraeth
lleol a thai
Dechrau’r sgwrs

Oherwydd yr ansicrwydd a’r newidiadau a
ddaeth yn sgil COVID-19, bydd llawer mwy o’ch
preswylwyr yn cael trafferth â biliau ac yn poeni
am eu cyllid. Mae rhieni ar incwm isel
sy’n rhentu’n breifat yn arbennig o debygol o
fod yn cael mwy o drafferth â chostau byw ar yr
adeg hon.

∞ Datblygu eich ymgyrch Siarad Arian eich hun
i hyrwyddo’r gwasanaethau rydych yn eu
darparu ar gyfer lles ariannol preswylwyr.
∞ Helpu’ch tîm i deimlo’n fwy hyderus wrth
siarad â phreswylwyr am arian: defnyddiwch
ein teclynnau a rhwydweithiau Tywysyddion
Arian i gefnogi a datblygu sgiliau ar gyfer
gweithwyr rheng flaen.

Mae ein tîm partneriaethau eisoes yn gweithio
â llawer o awdurdodau lleol a chymdeithasau
tai ledled y DU. Cysylltwch â ni am gefnogaeth i
adeiladu lles ariannol yn eich ardal chi.

∞ Trefnu digwyddiad lles ariannol Wythnos
Siarad Arian i arddangos beth sydd ar gael i
breswylwyr, gwahodd darparwyr lleol rydych
yn gweithio â hwy fel undebau credyd i
hyrwyddo eu gwasanaethau.

Yng Nghymru, mae cartrefi incwm isel,
rhentwyr, pobl anabl, rhieni sengl, ac
oedolion rhwng 25 a 64 oed yn fwy tebygol
o fod ar ei hôl ar fil neu wedi benthyca arian
nag eraill. (Sefydliad Bevan, Mehefin 2021)

∞ Defnyddio Wythnos Siarad Arian i lansio
gwasanaethau newydd, fel partneriaeth
newydd ag undeb credyd, neu ddarparwyr
credyd cost isel/fforddiadwy.

Yng Nghymru amcangyfrifir bod £44 miliwn
o ôl-ddyledion rhent a £13.3 miliwn o ôlddyledion Treth Gyngor. (Cyngor ar Bopeth
Cymru, Tachwedd 2020)

∞ Cyfeirio at ein hadnoddau canllaw arian fel
ein Teclyn Llywio Arian i helpu preswylwyr i
gyllidebu ar gyfer rhent a biliau, neu ein teclyn
UC ar gyfer y rhai sy’n symud ymlaen i Gredyd
Cynhwysol.

Mae 42% o rentwyr preifat mewn ôlddyledion rhent wedi benthyca gan naill
ai banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr
diwrnod cyflog, neu ffrindiau a theulu i
reoli eu hôl-ddyledion. (Sefydliad Joseph
Rowntree, 2020)

∞ Codi ymwybyddiaeth o beryglon arian
cyffredin, fel defnyddio siarcod benthyg neu
gredyd cost uchel.

Arwain y sgwrs
Defnyddio Wythnos Siarad Arian i:
∞ Dangos sut rydych yn rhoi tystiolaeth ar waith.
Gofynnwch i’n Rheolwr Partneriaeth Cymru
am y syniadau mewnwelediad ymddygiad
diweddaraf y gallech eu treialu ar gyfer eich
preswylwyr, neu eu gwahodd i siarad â’ch staff
am bwysigrwydd lles ariannol.
∞ Cyflwyno gwasanaethau newydd neu well i’ch
preswylwyr.
∞ Gwneud ymrwymiad ar lefel uwch i newid
polisïau a gwasanaethau.
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Siarad Arian yn y trydydd sector
a pholisi
Gyda chefnogaeth bandemig fel y cynllun
ffyrlo a gefnogir gan y llywodraeth a
gwaharddiad troi allan yn dirwyn i ben eleni, a’r
wlad yn wynebu cwymp digynsail mewn GDP,
ni fu cyllid personol erioed mor amlwg ar yr
agenda wleidyddol.

∞ Cyhoeddi set o argymhellion polisi neu
drefnu trafodaeth rithwir i drafod sut y bydd
lles ariannol yn effeithio ar eich gwaith gyda
defnyddwyr, cydweithwyr neu gymunedau.

Ac eto, dylai siarad am arian bob amser fod
yn rhan o feysydd neu fentrau polisi newydd,
oherwydd mae lles ariannol yn mynd yn
llawer pellach na dim ond helpu pobl i wneud
penderfyniadau ariannol gwell: mae’n ganolog i
iechyd a lles personol.

Helpu’ch tîm i deimlo’n fwy hyderus wrth siarad
â defnyddwyr gwasanaeth am arian: defnyddio’n
teclynnau a’n rhwydweithiau Tywysyddion
Arian i gefnogi a datblygu sgiliau ar gyfer
gweithwyr rheng flaen.

Arwain y sgwrs

Mae’r hydref bob amser yn amser prysur, â
chynadleddau a chyfleoedd siarad amrywiol.
Bydd siarad am arian yn eich cyflwyniad yn
rhoi cyd-destun i’ch gwaith ac yn ei gysylltu â
mudiad lles ariannol cynyddol.

Dechrau’r sgwrs
∞ Cynnal digwyddiad arweinyddiaeth meddwl
bord gron gan ddod â’ch rhanddeiliaid ynghyd
i drafod lles ariannol. Canolbwyntio ar sut y
gallai datrysiad presennol gyfrannu at ei wella
ar gyfer eich cynulleidfa darged, neu greu
syniadau a phartneriaethau newydd.

Mae adroddiad neu lansiad polisi newydd
hefyd yn gyfle perffaith i roi bwrdd crwn o
arweinyddiaeth meddwl, a byddai staff MaPS
yn hapus i gyfrannu fel panelwyr i drafod pa
faterion ariannol sy’n bwysig yn 2021.

∞ Helpu’ch tîm i deimlo’n fwy hyderus wrth
siarad â defnyddwyr gwasanaeth am arian
trwy ddefnyddio ein hadnoddau a’n teclynnau
Tywysyddion Arian sy’n cefnogi ac yn datblygu
sgiliau ar gyfer gweithwyr rheng flaen.

Yn ogystal â darparu cyfoeth o dystiolaeth ar
yr hyn sy’n gweithio i adeiladu lles ariannol yn
y gweithle, mae staff MaPS yn hapus i gefnogi
unrhyw seminarau mewnol neu ddeifiadau
dwfn i faterion arian. Cysylltwch a’n Rheolwr
Partneriaeth Cymru i gael mwy o wybodaeth.

∞ Defnyddio Wythnos Siarad Arian fel bachyn
ar gyfer eich ymchwil neu adroddiadau am
wella lles cyffredinol.
∞ Cydnabod y rôl y mae arian yn ei chwarae
mewn sawl agwedd ar fywyd - o iechyd
meddwl i dai, cyflogadwyedd, symudedd
cymdeithasol i berthnasoedd - ac ymunwch
â’r sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol ynghylch
pam mae siarad am arian yn bwysig yn yr
agendâu rydych yn poeni fwyaf amdanynt.
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Siarad Arian mewn addysg a
gwasanaethau plant, ieuenctid,
a theuluoedd
Mae addysg ariannol yn gweithio

Mae cyllid pobl ifanc a theuluoedd ar incwm
isel ymhlith y rhai sy’n cael eu taro waethaf gan
COVID-19 .. Dim ond 48% o blant 7-17 oed
sy’n cael addysg ariannol ystyrlon gartref neu
yn yr ysgol. Bydd dechrau siarad am arian nawr
yn helpu i roi’r sgiliau sydd eu hangen ar blant
a phobl ifanc i adeiladu sylfeini ariannol cryf ar
gyfer y dyfodol.

Mae plant a phobl ifanc sy’n dweud eu bod wedi
dysgu am arian yn yr ysgol yn fwy tebygol o
gynilo’n aml a theimlo’n hyderus wrth reoli
eu harian.
Gall addysg ariannol helpu ysgolion i wella eu
cwricwlwm, paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd
a chyfrifoldebau diweddarach mewn bywyd a
meithrin perthnasoedd â’r gymuned leol.

Mae rhai pobl ifanc mewn mwy o berygl o fod
â llai o sgiliau arian, neu bydd angen cymorth
penodol sydd wedi ei dargedu arnynt oherwydd
eu hamgylchiadau, gan gynnwys plant anabl,
plant mewn cartrefi incwm isel, plant sy’n
derbyn gofal a gofalwyr ifanc.

Dechrau’r sgwrs
Gallwch helpu’r plant a’r bobl ifanc i weithio
â hwy i Siarad Arian trwy:

∞ Erbyn 7 oed, mae agweddau plant tuag at
arian eisoes yn datblygu.

∞ Darganfod am beth maent eisiau siarad
amdano. Mae’r Fframweithiau Cynllunio
Addysg Ariannol yn adnodd gwych ar gyfer
meddwl am beth gallai fod angen i blant a
phobl ifanc ei wybod ar ba oedran.

∞ Roedd 13.2% o bobl ifanc 18-24 oed 498,000 o bobl ifanc - yn ddi-waith yn y
tri mis hyd at Hydref 2020, i fyny 112,000
o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2019.
(SYG, 2020)

∞ Defnyddio adnodd addysg ariannol i’ch tywys.
Gallwch ddod o hyd i adnoddau gwych â’r
Marc Ansawdd Addysg Ariannol ar Hwb
Adnoddau Young Money.

∞ Roedd 40% o bobl ifanc 18 - 24 oed yn
fwy tebygol o redeg allan o arian cyn
diwedd yr wythnos neu’r mis ac mae
angen iddynt fenthyca i fynd heibio.
(Turn2Us, 2020)

∞ Gwahodd arbenigwyr addysg ariannol i Siarad
Arian yn eich ysgol neu’ch lleoliad.
∞ Ymgysylltu â rhieni a gofalwyr. Mae siarad am
arian gartref yn allweddol i adeiladu sylfeini
ariannol cryf i blant a phobl ifanc. Rhannwch
ein hawgrymiadau i rieni a gofalwyr ar siarad
â’u plant am arian â’r teuluoedd rydych yn eu
cefnogi.

∞ Defnyddiodd dros draean o Millennials
(35%) Buy Now Pay Later yn fwy yn ystod
y cyfnod cloi, ac mae 24% ohonynt yn
bwriadu ei ddefnyddio mwy wedi hynny.
(Darganfyddwr, 2020)
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Arwain y sgwrs
∞ Defnyddiwch eiliadau y gellir eu cyrraedd
i’ch helpu i wneud y sgwrs yn berthnasol i
fywydau pobl ifanc. Gall y rhain fod yn eiliadau
o ddydd i ddydd neu’n drawsnewidiadau
bywyd, er enghraifft, cael arian poced neu
ben-blwydd, siopa ar-lein, dechrau ysgol
uwchradd, cael ffôn symudol, symud ymlaen
i’r brifysgol neu i gyflogaeth neu brentisiaeth,
gwneud cais am Gredyd Cynhwysol neu
newid llety.
∞ Cyflwyno sesiwn Talk Learn Do i rieni rydych
yn eu cefnogi, gan roi’r teclynnau iddynt
ddysgu eu plant am arian.
∞ Hyrwyddo Cronfeydd Ymddiriedolaeth
Plant ac annog y rhai sydd â chronfeydd sy’n
aeddfedu i’w cyrchu a’u rheoli.
∞ Hyrwyddo gwaith y rhai sy’n cynnig
arweiniad arian yn eich sefydliad, er enghraifft
cynghorwyr arian myfyrwyr.
∞ Gwreiddio siarad am arian yn eich sgyrsiau lles
cyffredinol.
Darganfyddwch fwy am waith MaPS â
phartneriaid i wella’r ddarpariaeth addysg
ariannol ar moneyandpensionsservice.org.
uk/cy/addysg-ariannol-mewn-ysgolion.

Oes gennych ddiddordeb mewn mwy o
ffyrdd i ddarparu addysg ariannol i blant a
phobl ifanc? Cysylltwch â cyp@maps.org.uk.
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Siarad Arian mewn gofal iechyd

Os ydych yn wynebu problem iechyd, efallai
mai cyllid yw’r peth olaf ar eich meddwl. Fodd
bynnag, dylid ystyried iechyd ariannol yr un
mor bwysig i les personol ag iechyd corfforol a
meddyliol.

Dechrau’r sgwrs

Yn aml, mae cysylltiad rhwng cael trafferth ag
arian a lles meddyliol gwael hefyd. Gall teimlo’n
isel ei gwneud yn anodd rheoli arian. Mae
incwm y rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl
yn llai na’r rhai hebddynt, ac mae COVID-19
wedi taflu mwy o oleuni fyth ar sut y gall
materion arian a phroblemau iechyd meddwl
gyfuno, wrth i’r naill wneud y llall yn waeth.

∞ Mae ein tîm partneriaethau yn ymwneud
â rhagnodwyr cymdeithasol ledled y DU.
Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn eich helpu i
adeiladu lles ariannol i’ch cleifion.

∞ Hyrwyddo’ch gwasanaethau rhagnodi
cymdeithasol sy’n helpu cleifion i siarad am
arian.

∞ Tynnu sylw at wasanaethau therapi siarad i
gyflogeion a chleifion.
∞ Helpu’ch tîm i deimlo’n fwy hyderus wrth
siarad â chleifion am arian: defnyddiwch ein
teclynnau a’n rhwydweithiau Tywysyddion
Arian i gefnogi a datblygu sgiliau ar gyfer
gweithwyr rheng flaen.

Er mwyn osgoi pryderon ariannol rhag cronni
ochr yn ochr â phryderon iechyd, cynigiwch
gefnogaeth i’ch cleifion siarad am eu sefyllfa
ariannol. Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n
siarad am arian yn teimlo llai o straen neu’n
bryderus, a mwy o reolaeth.

∞ Ysgrifennu erthygl neu greu fideo am sut y
gall lles ariannol a siarad am arian gyfrannu at
les cyffredinol.

•	Roedd 66% o gleientiaid cyngor dyled
StepChange yn cael trafferth â phryder,
tra nododd 62% fod ganddynt iselder.
(StepChange, Rhagfyr 2020)

∞ Cyfeirio’ch cyflogeion a’ch cleifion at lleoedd
lle gallant siarad am arian, fel ein llinellau
cymorth canllaw arian.

•	Yn ystod COVID-19, nododd pobl â
diagnosis iechyd meddwl lefelau uwch
o straen a phryder am eu cyllid.
46%

∞ Rhannu canllawiau arian ar gyfer y rhai sy’n
hunan-ynysu, yn sâl neu mewn profedigaeth
yn ystod COVID-19, fel ein canllawiau arian
COVID-19.

M
 ae gan bron i hanner (46%) y
bobl sydd mewn dyled broblem
broblem iechyd meddwl hefyd.

∞ Darganfod mwy am cynllun seibiant dyled
Breathing Space, a allai fod yn berthnasol
i chi neu’ch cleifion.

•	Roedd un o bob deg o bobl â phroblemau
iechyd meddwl wedi methu ad-daliad dyled
o’i gymharu â llai nag un o bob 20 o’r rhai
nad oeddent erioed wedi profi problem
iechyd meddwl. (Money and Mental Health
Policy Institute, Mehefin 2020)
•	Mae pobl sydd â phroblem iechyd meddwl
hirsefydlog fwy na dwywaith yn fwy tebygol
o fyw mewn tlodi na’r rhai sydd hebddynt.
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Sut i barhau â’r sgwrs trwy
gydol y flwyddyn
Canllawiau arian o ansawdd da

Er bod Wythnos Siarad Arian yn gyfle gwych i
ymgysylltu â’ch rhanddeiliaid a’ch cwsmeriaid
ynghylch lles ariannol, nid oes angen i’r sgwrs
stopio yno. Er mwyn galluogi pawb yn y DU i
wneud y gorau o’u harian a’u pensiynau, mae
angen canolbwyntio yn y tymor hir ar wella
lles ariannol unigolion, ble bynnag y maent yn
cychwyn ar eu taith arian, neu’n cynllunio ar
gyfer diweddarach mewn bywyd.

Bydd angen i’r mudiad lles ariannol fod yn
ymdrech barhaus: datblygu agweddau a
gwerthoedd sydd o fudd i’r ddwy ochr sy’n
annog arweinwyr, darparwyr gwasanaeth a
chymunedau i wneud gwahaniaeth i fywydau
ariannol pobl.
Bydd darparu arweiniad arian o ansawdd da
yn sylfaenol i newid cadarnhaol. I’r rhai sy’n
darparu arweiniad ar arian, mae’r Gwasanaeth
Arian a Phensiynau wedi datblygu ystod o offer
ac adnoddau i ‘helpu’r helpwyr’ i gadw’r sgwrs i
fynd. Gallwch:

Mae Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol
yn Strategaeth ddeng mlynedd uchelgeisiol
sy’n ceisio symud y deial - ar raddfa - ar draws
pum nod cenedlaethol erbyn 2030. Mae ein
cynlluniau cyflawni strategol yn lansio yn Hydref
2021, a hoffem ichi fod yn rhan o’r sgwrs honno.

∞ Lawrlwytho’n Fframwaith Cymhwysedd
Canllawiau Arian i ddysgu am ehangder a
dyfnder llawn y cymorth arian yn y gofod nad
yw’n cael ei reoleiddio gan yr FCA.
∞ Ymuno â Rhwydwaith Tywysyddion
Arian Cymru - grwpiau, digwyddiadau,
a gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar
ymarferwyr i gefnogi gweithwyr rheng flaen i
ddarparu cymorth ariannol o ansawdd da i’ch
cwsmeriaid.
∞ Cysylltu â’n Rheolwr Partneriaeth Cymru
i gael cefnogaeth am ddim i’ch helpu i
ymgorffori lles ariannol yn strategaeth
a chyfathrebiadau eich sefydliad, gan
ddefnyddio ein hymchwil, a fideos, offer a
chyfrifianellau HelpwrArian. Os ydych yn
rhannu ein gweledigaeth ac eisiau helpu pawb
i wneud y gorau o’u harian a’u pensiynau rydym am i chi gymryd rhan.

Ymunwch â’r sgwrs ar #LlesAriannol
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