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Cyflwyniad
Pan gafodd ei sefydlu yn 2019, cafodd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) 
y dasg o gydlynu strategaeth genedlaethol i drawsnewid lles ariannol y wlad. Mae 
miloedd o sefydliadau yn gweithio i ddarparu addysg ariannol, helpu pobl i reoli eu 
harian o ddydd i ddydd, neu gynnig cymorth mewn argyfwng ariannol. Ers amser 
maith bu angen i un corff gytuno ar set syml, glir o amcanion cyffredin, a darparu 
mecanwaith effeithiol i ganolbwyntio ymdrechion pawb.

Mae Cynllun Cyflenwi Cymru, a’r dogfennau cyfatebol sy’n cwmpasu’r Alban, Lloegr 
a Gogledd Iwerddon yn benllanw ein cam gweithredu strategaeth blwyddyn o hyd 
a oedd yn cynnwys dadansoddi a chydweithio ag ystod eang o arbenigwyr polisi, 
rheoleiddwyr, datblygwyr cynnyrch, arweinwyr a llawer o rai eraill ag angerdd dros 
wella Lles Ariannol ledled y DU. Yn ystod y cam gweithredu fe wnaethom gynnull 11 
o grwpiau her i holi pob agenda ar gyfer newid ac er gwaethaf effeithiau’r pandemig 
Covid-19, cyflwynodd y 145 o gyfranogwyr dros 130 o argymhellion i MaPS i’w 
hystyried a’u blaenoriaethu.

Roedd cynrychiolydd o Gymru yn aelod o bob un o’r grwpiau hyn a rhyngddynt, fe 
wnaethant gynnal 33 bwrdd crwn i sicrhau bod y cyfleoedd, yr heriau a’r bylchau 
o safbwynt Cymru yn cael eu nodi a’u trin. Roedd cynrychiolwyr o 96 o wahanol 
sefydliadau a gymerodd ran yn y byrddau crwn a oedd yn mewnbynnu i’r argymhellion 
o safbwynt Cymru. Roedd yr argymhellion hyn yn amrywio o ymyriadau polisi, newid 
rheoleiddio, cynhyrchion a gwasanaethau newydd neu fylchau a nodwyd yn ein 
gwybodaeth sy’n galw am fwy o ymchwil. Fe wnaethant gwmpasu adfer covid tymor 
byr drwodd i syniadau tymor hwy i lywio’r broses gyflenwi rhwng nawr a 2030.

Gweithgareddau cyflenwi’r Cyfnod Adfer Covid a ddisgrifir yng Nghynllun Cyflenwi 
Cymru yw canolbwynt y ddogfen hon, sy’n cynnwys rhagor o fanylion ar bob 
gweithgaredd gan ddefnyddio’r ddolen yn y golofn ‘Blaenoriaethau Cyflenwi’. Mae’n 
offeryn i gipio gwaith parhaus MaPS, Llywodraeth Cymru a’n partneriaid, gan nodi 
sut rydym ar y cyd yn cyfrannu at gyflenwi’r blaenoriaethau hyn ac yn y pen draw yn 
gwella lles ariannol pobl yng Nghymru.

 

Mae’r ddogfen hon yn rhestru’r blaenoriaethau ar gyfer y Cyfnod Adfer Covid a 
nodwyd yng Nghymru ac mae’n cwmpasu’r 24-36 mis nesaf. Mae’n cynrychioli’r 
ymrwymiadau allweddol a’r blaenoriaethau uniongyrchol i’r sector ganolbwyntio 
arnynt a’r gweithgareddau sy’n digwydd i gyflawni’r blaenoriaethau hynny. Y bwriad 
yw y gall y sector, yn ei gyfanrwydd, ddefnyddio’r ddogfen hon i gofnodi’r gweithgarwh 
y maent yn ei gyflenwi a dangos y cyfraniad sy’n cael ei wneud ledled Cymru a’r DU i’r 
gweithgareddau blaenoriaethol hyn.

Mae’r gweithgareddau isod yn gofnod o weithgareddau hyd at a chan gynnwys canol 
mis Hydref 2021

Hoffem allu cipio’r holl waith sy’n digwydd yng Nghymru sy’n ein helpu i gyrraedd y 
blaenoriaethau yn y cynllun. Os yw’ch gwaith yn cyfrannu at y blaenoriaethau, rhowch 
wybod i ni.

I Gymru, y blaenoriaethau hyn yw: 90,000 yn fwy o blant a phobl ifanc yn derbyn 
addysg ariannol ystyrlon, 86,000 yn fwy o bobl o oedran gweithio yn cynilo’n 
rheolaidd, 78,000 yn llai o bobl yn defnyddio credyd i brynu bwyd neu dalu biliau, 
60,000 yn fwy o bobl yn cyrchu cyngor dyled, 223,000 yn fwy o bobl yn deall digon i 
gynllunio ar gyfer, ac yn ystod, bywyd diweddarach.
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1. 
Rhaglen hyfforddi Sgiliau 
Ariannol Hanfodol i bobl 
ifanc 16 i 24 oed (Llyw 
Cym a MaPS)

 n Datblygu proses asesu ymwybyddiaeth ariannol 
ffurfiol y gellir ei hintegreiddio yn y Rhaglen Twf 
Swyddi Cymru + (JGW+) ac a fydd yn ymgorffori’r 
ddarpariaeth addysg ariannol yn y cymorth a 
gynigir i’r bobl ifanc.

2021 -2022 MaPS and JGW+ team have met to discuss the young adults 
framework.

Mae tîm MaPS a JGW+ wedi cyfarfod i drafod y fframwaith 
oedolion ifanc.

Gan ddefnyddio Fframwaith MaPS, mae JGW+ wedi nodi 4 
cwestiwn o bob prif gategori y gellid eu gofyn i unigolion er mwyn 
nodi a oes agwedd benodol ar ymwybyddiaeth ariannol y dylid ei 
hystyried yn fanylach ar gyfer cychwyn ar y rhaglen JGW+

Mae tîm JGW + wedi gofyn am welliant i’w system ddata fel y 
gallant nodi’r holl unigolion hynny lle mae ‘datblygu ariannol’ 
yn rhan o’r Cynllun Dysgu Unigol ac os yw’r gweithgaredd a 
gynlluniwyd yn cael ei gyflenwi ac yn mynd i’r afael â’r angen.

Mae JGW+ wedi trafod y cysyniad gyda chydweithwyr Cymru’n 
Gweithio (Gyrfaoedd Cymru) sy’n fodlon ar y dull drafft.

 n Sicrhau bod y rhain yn adeiladu ar yr hyn yr ydym 
eisoes yn gwybod am:

• yr hyn sy’n gweithio,

• pa ganlyniadau sy’n allweddol i les ariannol pobl 
ifanc, a

• mesur effaith/llwyddiant.

2021 -2022

Cynllun Cyflenwi Cymru - Adroddiad Cynnydd 3



AfC
Blaenoriaethau Cyflenwi 

(Cliciwch y ddolen am 
esboniad o’r flaenoriaeth)

Camau a nodwyd yn y cynllun Llinellau 
Amser Gweithgaredd wedi’i gwblhau 

Sy
lfe

in
i A

ria
nn

ol

2. 
Cynllun Cynilwyr Ysgol 
(Llyw Cym)

 n Parhau i weithio gydag undebau credyd i gynyddu 
nifer y plant oed ysgol sy’n cynilo’n rheolaidd

 n Gweithio gydag Undebau Credyd Cymru i hyrwyddo 
buddion cynlluniau cynilo ysgolion a sesiynau 
sgiliau arian

 n Gweithio gyda’r sector undebau credyd wrth iddynt 
geisio gwella defnydd, yn arbennig ymhlith plant 
oed uwchradd, gan gynnwys defnyddio datrysiadau 
digidol i gefnogi’r agenda hon.

2021  
ymlaen

Er gwaethaf yr heriau sy’n wynebu ysgolion o ddelio â’r 
pandemig, mae nifer cynyddol o ysgolion wedi ail-ymgysylltu â’r 
clybiau cynilo ysgolion ledled Cymru. Mae rhan o hyn yn cael ei 
ysgogi gan gydnabyddiaeth bod gwytnwch a gallu ariannol yn 
dod yn fwy o flaenoriaeth i ysgolion a’r cymunedau maent yn eu 
gwasanaethu.

Mae undebau credyd wedi llwyddo i addasu clybiau cynilo i 
ddarparu ar gyfer gofynion Covid.

Mae Pecyn Cymorth Cynilo Ysgolion wedi’i ddatblygu a’i rannu ag 
undebau credyd.

Datblygwyd gwefan cynilwyr ysgolion ar gyfer aelodau iau Undeb 
Credyd Lifesavers Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau bod galluoedd ar-
lein yn cyfateb i ofynion ffordd gynyddol o weithio.

Mae Fforwm Cynilo Ysgolion Undeb Credyd Cymru wedi’i sefydlu, 
gan rannu arfer gorau a hyrwyddo’r gwaith hwn ledled Cymru.

3. 
Gwerslyfr Addysg  
Ariannol Mae’ch  
Arian o Bwys

 n Cyhoeddi a dosbarthu’r gwerslyfr addysg ariannol 
dwyieithog cyntaf ar gyfer ysgolion uwchradd yng 
Nghym-ru, Mae’ch Arian o Bwys, a gweithio gyda 
phartneriaid i’w hyrwyddo.

2021  n Cyhoeddwyd Mae’ch Arian o Bwys Cymru, gan gynnwys 
canllaw i athrawon ac offer cyflenwi ystafell ddosbarth, ym mis 
Medi 2021, gyda 16,500 o gopïau dwyieithog am ddim wedi’u 
dosbarthu i ysgolion uwchradd a chanolig yng Nghymru. 
https://www.young-enterprise.org.uk/your-money-matters-
wales/ 

 n Dechreuodd y gwerthusiad o Mae’ch Arian o Bwys yng 
Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru ym mis Ionawr 2021.

 n Mae MaPS ac Young Money yn gweithio gyda phartneriaid i 
godi ymwybyddiaeth am y llyfr testun, gan gynnwys yn ystod 
Wythnos Siarad Arian 2021.

 n Cynnal gwerthusiad o effaith y llyfr testun ar 
athrawon a phobl ifanc yng Nghymru

2022

 n Bydd MaPS yn gweithio gyda Young Money, 
Llywodraeth Cymru a phartneriaid yn y sector 
addysg i hyrwyddo’r gwerslyfr a lledaenu 
canfyddiadau gwerthuso i lywio dat-blygiadau 
mewn polisi ac ymarfer yn y dyfodol yng Nghym-ru 
a ledled y DU.

2023
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4. 
Digideiddio cynnwys Talk 
Learn Do [Siarad, Dysgu, 
Gwneud] (TLD)

 n Cynnal cyfres o weithdai cwmpasu cydweithredol 
ledled y DU i gwmpasu gwahanol ffrydiau gwaith y 
rhaglen.

2021  n Hwylusodd MaPS weithdy gydag arbenigwyr pwnc i archwilio 
sut y gellir mesur gallu ariannol plant 4, 5 a 6 oed a’u gofalwyr. 
Adroddiad ar gael yma.

 n Mae MaPS yn comisiynu cyflenwr i gynorthwyo wrth ddod o 
hyd i fodel ar gyfer asesu a mesur gallu ariannol ac ‘addysg 
ariannol ystyrlon’ mewn plant rhwng 4 a 6 oed, i gael eu profi ar 
raddfa fach.

 n Mae MaPS yn gweithio gyda’r Tîm Mewnwelediadau 
Ymddygiadol, a fydd yn cefnogi cyd-ddylunio a phrofi 
defnyddwyr; cynnal adolygiad desg o dystiolaeth o TLD ac 
ymyriadau addysg ariannol ddigidol / ar-lein eraill i nodi pa 
agweddau ar gynnwys TLD sy’n allweddol a pha rai all fod 
yn hyblyg; a nodi’r ffactorau llwyddiant allweddol y dylid eu 
hystyried wrth adeiladu fersiwn ddigidol newydd TLD.which 
can be flexible; and identify the key success factors that 
should be considered when building the new digital version of 
TLD.

 n Cytuno’r ffocws ar gyfer digideiddio’r cynnwys 
presennol ar gyfer plant 3–11 oed.

2021

 n Adolygu’r cynnwys presennol a sefydlu 
egwyddorion dylunio clir i sicrhau bod y cynnwys 
yn gynhwysol ac yn hygyrch i bawb.

2021

 n Comisiynu asiantaethau digidol i greu a chyhoeddi’r 
cynnwys TLD.

2022

 n Parhau i ddatblygu’r achos busnes ar gyfer TLD, 
profi cynnwys newydd a gwell gyda rhieni ac 
ymarferwyr, ac adeiladu rhwydwaith partneriaid 
cyflenwi eang.

2022 
onwards

5. 
Ehangu cynnwys TLD 
i bobl ifanc yn eu 
harddegau

Cwblhau a chyhoeddi achos busnes llawn i ymestyn 
y cynnwys TLD Iir rhai yn eu harddegau a phobl ifanc 
trwy brosiect peilot ledled y DU.

Haf   
2022

Heb ei gychwyn eto

Yn amodol ar gymeradwyaeth gyllidebol, comisiynwch 
ddarparwr trydydd parti sydd ag arbenigedd 
perthnasol i adeiladu’r rhaglen waith

Hydref   
2022

Bydd y rhaglen waith yn cynnwys:

 n Gweithdai cyd-ddylunio helaeth;

 n Datblygu pecyn cymorth i hyfforddi ymarferwyr / 
gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi rhieni; ac

 n Ymgorffori dysgu o’r peilot TLD, prosiect TLD 
NatWest, a braenaru rhianta yn yr Alban a Gogledd 
Iwerddon.

 n Yna defnyddir gweithdai ledled Cymru i wella’r 
dyluniad a chyflawni’r gwelliannau.

I’w gynnal o 
fewn 2022
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6. 
Uwchraddio braenaru 
hyfforddi athrawon

 n Cwmpasu cyflawn ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. 
Process Proses dendro a chaffael.

Erbyn Medi 
2021

 n Wedi’i gyflenwi yng Nghymru gan gonsortia addysg ranbarthol 
Young Money a GwE ac ERW, gyda chymorth Llywodraeth 
Cymru.

 n Canolbwyntio ar drosglwyddo i ysgolion uwchradd (9-12 oed) 
ac alinio â Chwricwlwm Cymru.

 n Profi dau lwybr cyflenwi:

 n ‘wyneb yn wyneb’ wedi’i raeadru gan athrawon arweiniol 
hyfforddedig a chonsortia addysg rhanbarthol; ac

 n E-ddysgu wedi’i gyrchu gan athrawon yn annibynnol.

 n Ar gael yn Gymraeg a Saesneg gyda chymorth adnoddau 
Mapio Arian newydd.

 n Hyfforddiant wedi’i gyflenwi hyd at Orffennaf 2021, cyhoeddi 
canfyddiadau gwerthuso yng Ngwanwyn 2022.

 n E-ddysgu i fod ar gael i athrawon ledled Cymru.

 n Proses dendro a chaffael. Erbyn 
Mawrth  
2022

 n Cyhoeddir a lledaenir y hyn a ddysgwyd gan y 
Cynllun Braenaru yng Nghymru i lywio polisi, 
cwmpas Braenaru Lloegr ac arfer gorau.

Gwanwyn  
2022

 n Bydd y rhaglen yn cael ei hymgorffori yng Nghymru. Gwanwyn  
2022

 n Yn dilyn cyfnod o ddatblygu, rhagwelir y byddai 
hyfforddiant athrawon yn cychwyn ledled y DU.

Gwanwyn  
2023

 n Gyda’r gwerthusiad gael ei gyflawn, bydd asesiad 
llawn o’r canfyddiadau yn llywio cam nesaf y 
rhaglen a’r meysydd ffocws ar gyfer gweddill 2024 
a thu hwnt.

Hydref 2024

7. 
Cymorth i ymarferwyr 
sy’n gweithio gyda 
phlant a phobl ifanc yn 
amgylchiadau bregus

 n Cwblhau cwmpasu a datblygu achos busnes 
manwl ar gyfer datblygu’r pecyn cymorth (lefel y 
DU) a’i gyflwyno ledled y DU.

 n Cyhoeddi gwahoddiadau i dendro i ymarferwyr sy’n 
gweithio yn y maes a dyfarnu gwobrau am y gwaith 
datblygu.

Erbyn  
Gorffennaf  
2021 

 n Mae MaPS wedi dyfarnu cyflenwr (i’w gyhoeddi) i ddatblygu 
pedwar Canllaw Addysg Ariannol Awdurdod Lleol, un ar gyfer 
pob gwlad yn y DU, sy’n cynnwys arweiniad a chyngor ar 
alinio addysg ariannol â strategaethau ac amcanion polisi 
awdurdodau lleol. Bydd y canllawiau hefyd yn cynnwys 
offer i gefnogi arweinwyr ac ymarferwyr sy’n gweithio mewn 
gwasanaethau awdurdodau lleol i ddarparu addysg ariannol 
i’r plant a’r bobl ifanc maent yn gweithio gyda nhw. Cynhelir 
digwyddiadau ymgynghori i gasglu mewnbwn rhanddeiliaid 
i ddatblygiad y canllawiau, a datblygir fersiwn Gymraeg o 
ganllaw Cymru.

 n Bydd y pecyn cymorth cychwynnol a ddatblygwyd 
gan y partneriaid penodedig yn cael ei gwblhau 
erbyn …, yn barod i’w gyflwyno.

 n Ochr yn ochr â’r broses dendro a datblygu, adeiladu 
a rhyddhau model partneriaeth.

Gwanwyn 
2022
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8. 
Gweithgareddau eraill o 
bob rhan o’r sector sy’n 
cyfrannu at fwy o blant a 
phobl ifanc yng Nghymru 
yn derbyn addysg ariannol 
ystyrlon

Hoffem allu cipio yr holl waith sy’n digwydd yng Nghymru 
sy’n ein helpu i gyrraedd y blaenoriaethau yn y cynllun.

Er enghraifft

 n MaPS

• Cynnal Fforwm Addysg Ariannol Cymru bob chwarter i 
ddod â llunwyr polisi, ymarferwyr a chyllidwyr ynghyd i 
rannu ymarfer, adeiladu rhwydwaith a sicrhau bod llais 
pobl ifanc yn dylanwadu ar y gwaith.

 n Cymdeithas Adeiladu’r Principality 

• Cronfa Addysg Ariannol 2021: cyllid i fyfyrwyr ennill 
cymhwyster mewn gallu ariannol gan The

• Ap Dylan’s Den: cynnwys gemau sy’n seiliedig ar rifedd ac 
sydd ar gael ar Android ac Apple.

• Hyb Athrawon Addysg Ariannol: wedi’i ddatblygu a’i 
lansio, gydag adnoddau ar gyfer athrawon ysgolion 
cynradd.

• Noddi’r Her Pum Punt Menter Ifanc yng Nghymru, yn 
rhedeg tan ddiwedd 2022 gyda dros 10,000 o ddisgyblion 
yn cymryd rhan hyd yma.
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9. 
Hyrwyddo cynlluniau 
cynilo cyflogres optio i 
mewn a datblygu’r achos 
dros ddewisiadau amgen

 n Ceisio cynyddu derbyniad gwirfoddol o gynlluniau 
cynilo a ddidynnwyd trwy’r gyflogres (annigynnol, 
ad-dalu ac arbed,car ochrol).

 n Bydd negeseuon cynilo yn cael eu fframio yng 
nghyd-destun mentrau cynilo mawr eraill (Cymorth 
i Gynilo, Cynilion Seiliedig ar Wobrwyo a’r Siarter 
Cynilion) ac ochr yn ochr â chyfaddawdau ariannol 
eraill (ymrestru awtomatig i bensiynau’r gweithle;  
anhawster ariannol a dyled broblemus) i sicrhau 
bod gweithwyr yn ystyried y tri cyn ymrwymo i 
gynilion yn y gweithle.

 n Gan ddefnyddio’r derbyniad cynyddol a threialon 
eraill, adeiladu’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer 
datblygu cynlluniau optio i mewn ac optio allan 
ymhellach.

erbyn 2030  n Ysgrifennodd Dirprwy Weinidog Cymru at bob cwmni angor 
yng Nghymru yn eu hannog i ystyried sefydlu cynilion 
cyflogres

 n Ysgrifennodd Gweinidog Pensiynau’r DU at y FTSE100, gan 
annog pob cwmni i ystyried sefydlu cynilion cyflogres 

Mae Nest Insight wedi cyhoeddi ymchwil ar sut mae cyflogwyr a 
gweithwyr wedi ymateb i’r model cynilo car ochol optio i mewn 
yn ogystal â chyhoeddi adolygiad o dystiolaeth ar gyfer cynilion 
cyflogres. Mae Nest Insight hefyd wedi nodi cynlluniau ar gyfer 
profi fersiwn optio allan o gynilion cyflogres.

Nod Moneyworks Wales, cynnyrch cyflogres newydd a lansiwyd 
ym mis Medi 2021, yw helpu gweithwyr ledled Cymru i adeiladu 
dyfodol ariannol gwell. Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, 
TUC Cymru, mae’r cynllun cyflogres yn gydweithrediad rhwng 
10 cwmni cydweithredol ariannol dielw ac mae ganddo eisoes 
dros 150 o fusnesau ledled Cymru gan gynnwys Legal & General, 
Yswiriant Admiral ac Airbus.

 n Yn seiliedig ar y dystiolaeth hon, asesu’r camau 
nesaf.

2023

10. 
Sector Gwasanaethau 
Ariannol i gyd-greu siarter 
cynilo i annog cynilo 
rheolaidd

 n Cwmpasu cynnwys a nodau’r Siarter Cynilo yn 
llawn.

 n Bydd y Siarter Cynilion yn cynnwys cytundeb 
ar bwysigrwydd cynilion i wytnwch ariannol, 
ymrwymiad i gynyddu nifer y cynilwyr rheolaidd 
trwy ddefnyddio’r dystiolaeth orau sydd ar gael 
wrth ddylunio a hyrwyddo cynnyrch, ac i gefnogi 
datblygu yn y dyfodol.

 n Ymgysylltu â chyrff diwydiant, herio aelodau 
grwpiau ac eraill i gael cefnogaeth i’r Siarter.

Tachwedd  
2021

 n Parhau â’r pwyllgor llywio ar gyfer datblygu’r 
Siarter gyda’r nod o ymestyn arfer gorau i gynnwys 
symleiddio telerau ac amodau, gwella opsiynau 
digidol a negeseuon cynilo cyffredin ac i lofnodwyr 
adrodd ar y derbyniad trwy’r segmentau “profi 
anawsterau” ac “wedi’u gwasgu” a grwpiau bregus 
eraill.

Ebrill 2022
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11. 
Gwneud y mwyaf o 
ddefnydd Cymorth i 
Gynilo a sicrhau bod 
defnyddwyr yn deall eu 
dewisiadau cynilo unwaith 
y bydd eu cyfrif yn 
aeddfedu

 n Cydweithio i gynnwys cyflogwyr, landlordiaid 
cymdeithasol, gwasanaethau ariannol ac eraill fel 
cyfryngwyr i annog derbyniad y cynllun Cymorth i 
Gynilo gan eu grwpiau cleientiaid

hyd a 2023 Mae Cyllid a Thollau EM wedi cyhoeddi canfyddiadau meintiol ac 
ansoddol ‘Ymchwil Profiad Cwsmer ar gyfer Cymorth i Gynilo’ o 
ymchwil gyda chwsmeriaid Cymorth i Gynilo. Canfu’r ymchwil fod 
cwsmeriaid Cymorth i Gynilo yn bennaf yn fenywod sy’n gweithio 
gyda phlant gartref - yn unol â phroffil cyffredinol y boblogaeth 
credyd treth. Mae traean yn rhieni sengl. n Yna i annog cynilion parhaus unwaith y bydd y 

cyfrif yn aeddfedu a throsglwyddo arian i gyfrif 
olynol 

hyd a 2027

 n Mae’r cyfrifon cyntaf yn dechrau aeddfedu o Ionawr 
2022 (ar ôl bod ar agor am 4 blynedd) pan bydd 
cwsmeriaid yn trosglwyddo’r arian i gyfrif newydd.

 n Adeiladu ar adolygiad tystiolaeth wedi’i gwblhau 
o gynilion ar sail gwobrau ac sy’n gysylltiedig â 
gwobrau i gefnogi’r achos dros lunio polisi a’r  
farchnad yn y maes hwn yn y dyfodol.

erbyn Mai 
2022
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12. 
Cyrchu Credyd 
Fforddiadwy (Llyw Cym)

 n Parhau i fuddsoddi mewn undebau credyd i gefnogi 
twf, aelodaeth, benthyca, a dyled israddedig lle bo 
angen.

 n Gweithio’n agos gydag Undebau Credyd Cymru 
wrth iddynt gymryd camau ymlaen yn eu 
Strategaeth 2020, Adeiladu Cenedl Undeb Credyd.

 n Gweithio gydag undebau credyd i archwilio’r 
angen am a chyfleoedd i ddatblygu, lle bo hynny’n 
ymarferol, cynhyrchion ariannol newydd sydd 
wedi’u cynllunio i helpu’r rhai mewn amgylchiadau 
bregus i gyrchu mynediad at fenthyca fforddiadwy.

 n Bydd hyn yn cynnwys adolygu canlyniadau prosiect 
a ariannwyd gan WIMLU Undeb Credyd Cambrian 
a gwaith Dragonsaver yn y maes hwn i ehangu 
mynediad at fenthyca fforddiadwy.

 n Archwilio cyfleoedd i weithio gyda Fair4All Finance 
ar ddatblygu Cynllun Benthyciad Di-log, gan weithio 
gydag undeb(au) credyd, wedi’i dargedu at y rhai 
mwyaf anghenus.

 n Gweithio gydag undebau credyd i hyrwyddo 
mynediad at Fenthyciadau Teulu wedi’u hanelu at 
aelwydydd incwm isel.

 n Gwneud y defnydd gorau o wefan 
CreditUnionsofWales i ddarparu gwybodaeth glir 
am gynhyrchion undebau credyd.

Ym mis Mawrth 2021 darparodd Llywodraeth Cymru gyllid grant 
cyfalaf o £1.5m i undebau credyd i gefnogi gyda chynaliadwyedd 
a thwf.

Mae Moneyworks Wales yn gydweithrediad o 10 cwmni 
cydweithredol ariannol dielw, sy’n gweithio gyda’i gilydd i adeiladu 
dyfodol ariannol mwy disglair i weithwyr Cymru. Maent yn cynnig 
benthyciadau fforddiadwy a chynilion syml, gan helpu i yrru arian 
yn ôl i’r cymunedau lleol. I’r rhai sydd angen cymorth ychwanegol, 
gall gweithwyr fenthyg unrhyw beth rhwng £100 a £15,000 trwy’r 
cynllun. Gwneir ad-daliadau yn uniongyrchol o gyflog yr unigolyn 
sy’n golygu nad oes rhaid iddynt gofio na rhoi arian o’r neilltu er 
mwyn gwneud ad-daliadau, a chaiff llog ei osod ar gyfradd deg a’i 
gymhwyso i’r benthyciad sy’n gostwng yn hytrach na’r cyfanswm 
a fenthycwyd. Mae offer ac adnoddau MaPS ar gael ar y wefan.

Fe wnaeth Undebau Credyd Cymru wella hygyrchedd ar gyfer 
benthyciadau tymor byr. Datblygwyd tudalen we newydd ar 
wefan Undebau Credyd Cymru (www.creditunionsofwales.co.uk), 
gyda chyfrifiannell benthyciad, sy’n caniatáu i aelodau presennol 
ac ymunwyr newydd wneud cais am fenthyciad gyda’u hundeb 
credyd agosaf o un hyb canolog yng Nghymru. Cefnogwyd hyn 
gan gyfres o Hysbysebion Google a Facebook.

Mae prosiect peilot gydag Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon 
Cymru, sy’n defnyddio cyfalaf o elw’r gronfa droseddu, ar y gweill 
gydag Undeb Credyd Cambrian. Mae’r peilot hwn yn gwarantu 
benthyciadau i bobl na fyddent fel rheol yn diwallu’r meini prawf 
fforddiadwyedd ar gyfer benthyciadau Undeb Credyd Cambrian.

Cynllun Benthyciad Di-log – Bydd Fair4All Finance, Toynbee 
Hall a Fair By Design yn dylunio ac yn cyflwyno’r peilot mewn 
cydweithrediad â Thrysorlys EM a’r llywodraethau yng Ngogledd 
Iwerddon, yr Alban a Chymru. Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio 
am bartner cyflenwi yng Nghymru, undeb credyd, i brofi’r model 
hwn dros 2 flynedd, o hydref 2022, gan weithio gyda phartneriaid 
lleol eraill.
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13. 
Cefnogi pobl i osgoi 
defnyddio a delio â 
chanlyniadau benthyca 
arian anghyfreithlon

 n Annog ymchwil bellach i gyfansoddiad ac 
ymddygiad y farchnad: pwy sy’n defnyddio neu 
mewn perygl o ddefnyddio benthyca arian yn 
anghyfreithlon. Gallai’r gwaith hwn gynnwys 
ychwanegu cwestiynau at ymchwil ethnograffig 
MaPS yn y dyfodol a hefyd arolygon a gynhelir gyda 
rhanddeiliaid eraill.

2021 Mae MaPS wedi hwyluso dau fwrdd crwn gyda’r gwasanaethau 
cymorth benthyca arian anghyfreithlon ledled y DU. Roedd un yn 
canolbwyntio ar gynghorwyr dyled ac un ar fenthycwyr morgeisi.

 n Archwilio sut y gellir cefnogi gwasanaethau eraill, 
yn benodol darparwyr cyngor ar ddyledion, i nodi 
dioddefwyr benthycwyr arian didrwydded yn well, 
a’u cyfeirio at wasanaethau cymorth IML.

2021 Yn dilyn ymlaen o’r byrddau crwn hyn, mae Uned Benthycwyr 
Arian Anghyfreithlon Cymru (WIMLU) wedi trefnu ymgysylltu â’r 
Rhwydweithiau Cyngor Rhanbarthol i annog cynghorwyr dyled i 
nodi a chyfeirio cleientiaid a allai fod â benthyca anghyfreithlon.

 n Cynull trafodaethau gyda benthycwyr morgeisi 
mawr i ymchwilio i’r rôl y gallent ei chwarae wrth (a) 
nodi defnyddwyr y mae eu hanawsterau ariannol 
wedi’u gwaethygu trwy ddefnyddio benthyca 
anghyfreithlon a (b) cyfeirio at wasanaethau 
cymorth WIML.

2021 Mae WIMLU wedi trefnu i weithio gyda Chymdeithas Adeiladu’r 
Principality i godi ymwybyddiaeth o gydnabod benthyca arian 
anghyfreithlon gyda staff ac yn benodol y rhai sy’n gweithio gyda 
chwsmeriaid morgeisi.
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14. 
Datblygu uchafu incwm 
a gwell canllawiau arian i 
gynorthwyo pobl i ddewis 
a rheoli credyd

 n Cynnal adolygiad cynhwysfawr o ganllawiau 
uchafu incwm ar-lein MaPS.

Cynhaliwyd adolygiad annibynnol o gynnwys ym mis Rhagfyr 
2020 a chynhaliwyd bwrdd crwn yn gynnar yn 2021 i drafod 
canfyddiadau a goblygiadau.

Mae tudalen lanio HelpwrArian i hwyluso mynediad at gynnwys 
uchafu incwm yn cael ei datblygu.

Mae sicrhau cymaint o incwm â phosibl yn elfen allweddol o 
ddull Llywodraeth Cymru o fynd i’r afael â dyled er mwyn sicrhau 
bod cartrefi yng Nghymru yn cael eu cefnogi i fod yn wydn yn 
ariannol ac yn cael eu helpu i hawlio’r holl gymorth ariannol 
y mae ganddynt hawl iddo. Mae adroddiad terfynol y Cynllun 
Gweithredu Uchafu ar Dlodi Plant (IMAP) yn crynhoi’r camau 
ymarferol a gymerwyd i helpu i uchafu incymau teuluoedd 
sy’n byw yng Nghymru, lleihau costau byw hanfodol a darparu 
cymorth i adeiladu eu gwytnwch ariannol. Mae’r gwaith a 
gyflwynir yn cynnwys:

 n Cyflenwi ymgyrch derbyniad genedlaethol gyntaf Llywodraeth 
Cymru.

 n Negeseuon wedi’u targedu wedi’u teilwra a chymorth i annog 
pobl i gymryd budd-daliadau ymhlith y grwpiau lleiaf tebygol 
o fod yn hawlio’r holl gymorth ariannol y mae ganddynt hawl 
iddo.

 n Cefnogi gweithwyr rheng flaen a ariennir gan Lywodraeth 
Cymru i ddatblygu pecyn gwybodaeth a darparu ‘Dangos’ yr 
hyfforddiant ar-lein am ddim.

 n Gan weithio ar y cyd ag Awdurdodau Lleol yng Nghymru, 
rydym wedi datblygu a chyhoeddi Pecyn Cymorth Arfer Gorau. 
Mae hyn yn coladu ‘beth sy’n gweithio’ wrth helpu i symleiddio 
a datblygu’r broses ymgeisio am fudd-daliadau datganoledig 
gan eu gwneud yn fwy hygyrch i bobl sydd angen y cymorth 
hwn.  

 n Cwmpasu a chyflenwi cynnwys gwell ar gyfer 
uchafu incwm MoneyHelper fel rhan o deithiau 
cwsmeriaid ynghylch canllawiau arian.

 n MaPS i weithio gyda Llywodraeth Cymru i adeiladu 
ar y gwaith i ddylanwadu ar y sector cyngor ar 
ddyledion i roi mwy o ffocws ar uchafu incwm.

 n Cynnwys uchafu incwm yn y cais DAF.

 n Hyrwyddo ymgyrch uchafu incwm Llywodraeth 
Cymru.

Yn hwyr yn 
2021
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15. 
Datblygu safonau 
credydwyr ar gyfer y rhai 
sydd â materion iechyd 
meddwl

 n Ymgymerir â datblygu ymhellach y safonau 
credydwyr ar gyfer pobl â phroblemau iechyd 
meddwl, ynghyd â gwybodaeth ategol ar gyfer 
credydwyr, cynghorwyr arian a dyled, a defnyddwyr 
gan roi sylw llawn i’r cyd-destun ledled y DU a’r 
wlad benodol.

 n Bydd hyn yn cael ei gyflwyno ar draws y sector 
credydwyr, a’r sectorau cyngor ar arian a dyled, 
a bydd ymwybyddiaeth yn cael ei chodi gyda 
defnyddwyr ledled Cymru.

2022

Mae MaPS a’r Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl wedi 
darparu adborth ar adolygiad o Safonau Ymarfer Benthyca’r 
Bwrdd Safonau Benthyca ar gyfer Cwsmeriaid Personol 
(a chanllawiau ategol) i ystyried anghenion cwsmeriaid â 
phroblemau iechyd meddwl.

Mae Halifax a Bank of Scotland wedi derbyn canmoliaeth ar ôl 
gwella eu mesurau cymorth sydd ar waith ar gyfer cwsmeriaid 
â phroblemau iechyd meddwl. Mae’r banciau wedi derbyn sgôr 
“hanfodion” gan y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl - y 
cyntaf o dair lefel y gall cwmnïau eu cyflawni yn y rhaglen 
hygyrch i iechyd meddwl. Maent hefyd wedi ymrwymo i 
weithredu ymhellach.

16. 
Gweithio gyda chredydwyr 
biliau hanfodol i ganiatáu 
i bobl osgoi defnyddio 
credyd

Mae Cyngor ar Bopeth yn ceisio penodi Cadeirydd 
gyda’r hygrededd a’r didueddrwydd i sicrhau 
ymgysylltiad ystod eang o brif randdeiliaid yn 
Lloegr mewn menter i annog dulliau traws-sector 
cydgysylltiedig o gynorthwyo cwsmeriaid sydd mewn 
amgylchiadau hyglwyf. Mae hwn yn rhag-amod i’r 
fenter hon symud ymlaen.

Unwaith y bydd y cadeirydd wedi’i benodi, bydd cylch 
gorchwyl yn cael ei lunio i ddiffinio’r cwmpas, y llinell 
amser a’r camau nesaf.

Rydym yn gwybod bod llawer o’r credydwyr yn Lloegr 
hefyd yn cwmpasu Cymru. Fodd bynnag, bydd MaPS 
yn rhannu’r dysgu a’r broses gyda’r credydwyr hynny 
sy’n benodol i Gymru.

2022/23

Mae gan MaPs gyswllt parhaus â Chyngor ar Bopeth i gadw 
golwg ar eu cynnig ar gyfer gweithgor traws-ddiwydiant a 
rheoleiddwyr i ddatblygu dulliau safonol o gefnogi cwsmeriaid 
mewn amgylchiadau hyglwyf.

Cadw golwg ar fentrau eraill sy’n dod i’r amlwg, e.e., cynigion CC 
Water i safoni arfer gorau yn y diwydiant dŵr sy’n ymwneud â 
chwsmeriaid mewn amgylchiadau hyglwyf.
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17. 
Llyfnu gwariant er mwyn 
osgoi defnyddio credyd ar 
gyfer costau hanfodol

 n Diweddaru canllawiau ar ddewis a rheoli credyd 
fel rhan o deithiau cwsmeriaid canllawiau arian i 
adlewyrchu anghenion pobl ar wahanol gyfnodau 
bywyd a / neu sy’n profi newidiadau mewn 
amgylchiadau bywyd.

2022/23

Mae ‘MaPS’ wedi cychwyn yr adolygiad cychwynnol o ganllawiau 
cyfredol ar gynhyrchion a dewisiadau credyd fel rhan o’r 
trawsnewid i wefan Helpwr Arian.

 n Dadansoddi canfyddiadau o’i brosiectau braenaru 
cymunedol ar sut i weithio gyda chyfryngwyr 
dibynadwy i gyrraedd pobl â chanllawiau credyd.

 n Defnyddio canfyddiadau’r ymchwil hon i wella 
cynnwys ar ddewis a rheoli credyd mewn teithiau 
cwsmeriaid canllawiau arian.

 n Rhannu canllawiau trwy sianeli ymgysylltu â 
rhanddeiliaid a datblygu adnoddau priodol i 
gyfryngwyr a phartneriaid dibynadwy eu defnyddio 
i gyrraedd defnyddwyr gyda chanllawiau ar ddewis 
a rheoli credyd.

Cyhoeddwyd adroddiad gwerthuso’r Rhaglen Fraenaru Cynilion a 
Chredyd - adroddiad gwerthuso ac mae ar gael yma
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18. 
Llyfnu gwariant er mwyn 
osgoi defnyddio credyd 
ar gyfer costau hanfodol 
(Rentflex)

 n Cyflenwi’r peilot yn Lloegr. 2021/2022 Mae’r peilot ar y gweill gydag Optivo Housing yn Lloegr ac mae’r 
partneriaid Y Ganolfan Credyd Cyfrifol ac Ymddiriedolaeth 
Elusennol CymdeithasauTai (HACT) mewn trafodaethau â 
phartneriaid posibl ymhlith cymdeithasau tai Cymru yn amodol ar 
gyllid ar gyfer 2022/23.

 n MaPS i barhau i ddiwallu’r CfRC nes bod y peilot wedi’i 
gwblhau ac wedi’i werthuso

2022/23

 n MaPS i weithio gyda’r Gymdeithas Llywodraeth Leol 
(LGA) yn Lloegr mewn perthynas â Threth y Cyngor

2022/23

 n MaPS i rannu canlyniadau’r gwerthusiad gyda 
phartneriaid allweddol yng Nghymru

 n MaPS i fynd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
mewn perthynas â threth y cyngor

2022/23

 n Os yw’r prosiect yn llwyddiannus, bydd MaPS yn 
annog CfRC i nodi partneriaid yng Nghymru.

2022/23

19. 
Cynyddu ymwybyddiaeth 
a mynediad at 
gynhyrchion credyd cyllid 
cymunedol

 n Adolygu teithiau cwsmeriaid ar-lein a ffôn Helpwr 
Arian i greu canllawiau wedi’u teilwra a fydd yn gwella 
ymwybyddiaeth o gredyd fforddiadwy.

2021 Mae MaPS wedi trefnu i gynnwys HelpwrArian CU a CDFI (erbyn 
diwedd mis Rhagfyr 2021) gyda’r bwriad o sicrhau ei fod yn cael 
amlygrwydd dyladwy a’i fod wedi’i leoli ar bob pwynt perthnasol 
ar y wefan. n Casglu mewnwelediad fel rhan o Arolwg Lles Ariannol 

Oedolion MaPS.

 n Comisiynu ymchwil i’r farchnad yn Lloegr i nodi’r 
farchnad darged ac archwilio’r dulliau mwyaf effeithiol 
o gyrraedd y grwpiau hyn.

2021

 n Datblygu strategaeth i weithio’n agosach gyda’r sector 
cyllid cymunedol i sicrhau bod darpar gwsmeriaid yn 
cael eu cyfeirio at wasanaethau cyngor ar ddyled ac 
arian lle bo hynny’n briodol.

 n Archwilio llwybrau atgyfeirio o ddarparwyr prif ffrwd at 
gyllid cymunedol.

 n Cynnull partneriaid allweddol i drafod ystyriaethau 
a phenderfyniadau gwleidyddol; y mecanweithiau 
cyllido sy’n gweithio orau yng Nghymru; ac unrhyw 
gwestiynau heb eu datrys ynghylch pa swyddogaethau 
ac atebolrwydd ac wedi’u datganoli neu wedi’u cadw.

 n Datblygu map ffordd strategol i lywio trafodaethau 
polisi ac ariannu.

2022
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20. 
Mae pobl yn hyderus 
eu bod yn cyrchu 
gwasanaethau 
gwybodaeth a chyngor â 
sicrwydd ansawdd (Llyw 
Cym)

Cynnal IAQF Cymru ar gyfer darparwyr gwybodaeth a 
chyngor lles cymdeithasol trwy barhau i:

 n Datblygu a gweinyddu gwasanaeth asesu 
annibynnol IAQF;

 n Gweithio gyda Pherchnogion Safon Ansawdd i 
ddod yn Gorff Achrededig IAQF Cymru;

 n Rhannu dysgu ac arfer gorau ledled Cymru, gan 
helpu mwy o wasanaethau gwybodaeth a chyngor 
i ddecgrau ar y llwybr tuag at gael sicrhau ansawdd 
o dan Gorff Achrededig IAQF;

 n Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd, darparwyr a 
chyllidwyr o IAQF Cymru;

 n Hyrwyddo ac ymgorffori sicrwydd ansawdd yn y 
sector cynghori yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl 
Cymru yn gallu cyrchu gwasanaethau cyngor â sicrwydd 
ansawdd. Fe wnaethom ddatblygu’r Fframwaith Ansawdd 
Gwybodaeth a Chyngor mewn ymateb i’r pryder difrifol bod diffyg 
cysondeb a dealltwriaeth ymhlith darparwyr cyngor o’r hyn y mae 
gwybodaeth a chyngor o ansawdd yn ei olygu.

Mae’r holl Safonau Ansawdd annibynnol allweddol, gan gynnwys 
y Safon Ansawdd Cyngor, y Marc Ansawdd Arbenigol a’r rhai 
sy’n eiddo i Lexcel wedi’u hachredu i’r Fframwaith Ansawdd 
Gwybodaeth a Chyngor.

21. 
Cronfa Cyngor Sengl (Llyw 
Cym)

 n Rheoli’r Gwasanaeth Asesu Annibynnol IAQF 

 n Parhau i gefnogi Gwasanaeth Asesu Annibynnol 
IAQF a’r rhaglen waith i weithredu IAQF Cymru.

 n Parhau i ariannu Cyngor ar Bopeth Cymru a’u 
partneriaid i gyflawni’r Gronfa Cyngor Sengl

 n Bydd Partneriaid Cyngor a Mynediad i’r Gronfa 
Cyngor Sengl yn darparu eu gwasanaethau trwy 
ystod o sianeli ymgysylltu (wyneb yn wyneb, ffôn 
ac ar y we).

 n Sicrhau y bydd mwyafrif y gwasanaeth a ddarperir 
yn y chwe rhanbarth yn cynnwys wyneb yn wyneb, 
trwy leoliadau yng nghanol cymunedau lleol, lle 
bydd darparwyr yn cyrraedd y grwpiau hynny sy’n 
draddodiadol yn wynebu rhwystrau ychwanegol 
wrth gyrchu cymorth

Hyd at 
Fawrth 2022

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r Gronfa Cyngor Sengl i helpu 
i ateb y galw cynyddol am fynediad at wasanaethau cynghori 
a sicrhau ei bod yn rhoi cyllid grant i wasanaethau cyngor 
integredig sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Mae’r dystiolaeth yn dangos bod cefnogaeth bersonol a 
rhagweithiol, a gyflenwir trwy bartneriaethau amlasiantaethol, 
yn gweithio’n well na dull generig, ‘un maint sy’n addas i bawb’. 
Mae’r model gwasanaeth hwn wrth wraidd Cronfa Cyngor Sengl 
Llywodraeth Cymru. 

Mae’r model cyflenwi SAF yn cynnwys Partneriaid Cyngor 
a Mynediad. Mae Partneriaid Mynediad yn ystod eang o 
sefydliadau cenedlaethol a lleol sy’n estyn allan at eu defnyddwyr 
gwasanaeth i sicrhau eu bod yn gallu cyrchu’r cyngor sydd ei 
angen arnynt yn hawdd.

Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, helpodd gwasanaethau 
Cronfa Cyngor Sengl dros 120,000 o bobl i ddelio â 286,666 o 
broblemau ynghylch lles cymdeithasol. Er bod y galw am gyngor 
ar ddyled wedi lleihau yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, 
derbyniodd dros 18,000 o bobl ledled Cymru gyngor ar ddyled gan 
wasanaethau SAF.
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22. 
Rhwydwaith Cyngor 
Rhanbarthol (Llyw Cym)

Bydd Rhwydweithiau Cyngor Rhanbarthol yn cynnig 
cymorth i gyflawni ymrwymiadau yng Nghynllun 
Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor Cymru

 n Mapio angen a darpariaeth cyngor a nodi bylchau.

 n Adeiladu rhwydweithiau atgyfeirio rhwng yr holl 
wasanaethau cynghori.

 n Cyfuno eu profiadau i nodi achosion sylfaenol 
problemau cyffredin.

 n Gweithio i ymgorffori rôl darparu cyngor yn y 
cynllunio ehangach ar gyfer gwasanaethau 
cyhoeddus trwy sicrhau bod darparu gwybodaeth a 
chyngor yn cael ei gydnabod ym mhob strategaeth 
a chynllun perthnasol.

 n Rhannu arfer gorau a chefnogi ein gilydd i ddarparu 
cyngor â sicrwydd ansawdd.

 n Annog a chefnogi effeithlonrwydd, effeithiolrwydd 
ac arloesedd wrth ddarparu gwasanaeth 
gwybodaeth a chyngor.

 n Arddangos rhwydweithio effeithiol gan sicrhau nad 
yw urhyw ddrws yn ddrws anghywir.

2016-21 Wrth weithio tuag at brofiad mwy di-dor i bobl sy’n ceisio cyngor 
ynghylch lles cymdeithasol, yn ychwanegol at y Rhwydwaith 
Cyngor Cenedlaethol sefydledig, arweiniodd Llywodraeth Cymru 
y fordd ar sefydlu chwe Rhwydwaith Cyngor Rhanbarthol. Mae’r 
rhwydweithiau hyn yn dwyn ynghyd wybodaeth leol a rhanbarthol 
darparwyr cyngor, cynllunwyr a chyllidwyr, gan ddarparu mwy 
o wasanaethau cydgysylltiedig sy’n diwallu anghenion cyngor 
pobl yn well ac yn uchafu effaith yr adnoddau sy’n mynd i mewn i 
Wasanaethau Cyngor.
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23. 
Cefnogi gweithredu Lle 
i Anadlu, gan gynnwys 
Mecanwaith Mynediad 
Iechyd Meddwl

 n Mae Lle i Anadlu yn gynllun seibiant dyled a lansiwyd 
ar 4 Mai 2021. Mae’n darparu amddiffyniadau i bobl 
sy’n byw yng Nghymru a Lloegr sydd mewn dyled. 
Mae hyn yn cynnwys oedi camau gorfodi a chyswllt 
gan gredydwyr, a rhewi llog a thaliadau ar eu dyledion. 

 n Deddfwyd y polisi yn gyfraith ar 4 Mai 2021 ac erbyn 
hyn mae llinell amser tymor canolig i hir y cytunwyd 
arni ar gyfer datblygu’r cynllun gweithredol ar gyfer Lle 
i Anadlu a’i weithredu.

 n Bydd y cynllunio manwl ar gyfer gweithredu’r cynllun 
statudol ar gyfer ad-dalu dyled yn dilyn yn nes ymlaen.

2021+

Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau, Llywodraeth Cymru, y 
Gwasanaeth Ansolfedd a Thrysorlys Ei Mawrhydi wedi bod yn 
gweithio gyda’i gilydd i ddarparu gwahanol elfennau o Lle i Anadlu i 
gefnogi’r sector dyled wrth weithredu’r cynllun.

Mae MaPS a’r Ymddiriedolaeth Cynghori Ariannol wedi gweithio 
mewn partneriaeth i ariannu a datblygu set o fodiwlau e-ddysgu 
i gefnogi cynghorwyr dyled. Mae hyfforddiant e-ddysgu wedi’i 
ddatblygu i arfogi cynghorwyr i gefnogi eu cleientiaid wrth weithredu 
rheoliadau’r cynllun Lle i Anadlu i gyngor ar ddyled. Mae’r modiwlau 
hyfforddi ar gael i bob cynghorydd dyled gan gynnwys cynghorwyr 
gan awdurdodau lleol a darparwyr masnachol yng Nghymru a 
Lloegr. Bydd cynghorwyr yn gallu hawlio dau bwynt DPP ar ôl iddynt 
gwblhau’r hyfforddiant.

Mae MaPS yn cefnogi’r mecanwaith mynediad ar gyfer iechyd 
meddwl trwy ddarparu un pwynt mynediad ar gyfer y mecanwaith, 
gan ei gwneud yn glir i Weithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl 
Cymeradwy i ble i atgyfeirio trwy Rethink a Chyngor ar Bopeth Cymru 
i gyflawni’r Mecanwaith Iechyd Meddwl yng Nghymru a Lloegr yn eu 
tro.

24. 
Ehangu partneriaid 
atgyfeirio ym maes  cyngor 
ar ddyled

 n Yn ogystal â bod yn rhwym i ddyletswydd 
cydraddoldeb y sector cyhoeddus (PSED), mae gan 
MaPS gyfrifoldeb statudol i gefnogi’r rhai mwyaf 
agored i niwed. Bydd y ddau yn cael eu cydnabod a’u 
hadlewyrchu yn y ffordd yr ydym yn comisiynu cyngor 
ar ddyledion, yn awr ac yn y dyfodol.

 n Gan adeiladu ar y gwersi o Gronfa Cyngor Sengl 
Llywodraeth Cymru, bydd MaPS yn darparu 
arweinyddiaeth ac yn cefnogi’r sector ar sut i wella’r 
ddarpariaeth cymorth i grwpiau bregus a chymunedau 
amrywiol trwy barhau i adeiladu’r sylfaen dystiolaeth 
ar gyfer adolygiad o’r broses cyllido a chomisiynu, p’un 
a yw’r model cyfredol ar gyfer grantiau a chontractau 
yn cefnogi ystod ehangach o bartneriaid atgyfeirio 
ac unrhyw broses neu bwynt penderfynu arall sy’n 
effeithio ar ganlyniadau’r grwpiau targed hyn.

 n Mae grŵp yr her, a’r sector ehangach wedi ymrwymo 
i’r egwyddor ond mae angen trafod ymhellach fanylion 
yr hyn sydd angen ei newid a chytundeb ar sut i 
gyflenwi - trafodaethau y bydd MaPS yn eu hwyluso

 
 

2021/22

Yn Lloegr mae MaPS yn treialu’r Rhwydwaith Cynghorwyr 
Ariannol (MAN) sy’n darparu un pwynt mynediad i ddarpariaeth 
cyngor ar ddyledion a ariennir gan MaPS gan 44 o bartneriaid 
atgyfeirio sy’n cynrychioli sefydliadau o’r llywodraeth ganolog, 
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25. 
Datblygu hyb cynllunio 
ymddeol yn ymgorffori 
dangosfwrdd pensiynau 
MaPS

 n Datblygu strategaethau cynnwys a dosbarthu gan 
ddefnyddio dull profi a dysgu.

 n Hyrwyddo’r hyb fel rhan o’r strategaeth ymgysylltu â 
rhanddeiliaid.

 n Bydd MaPS yn cydlynu creu hyb cynllunio ymddeol 
i ddarparu gwybodaeth ac offer i ddefnyddwyr 
i’w helpu i gynllunio ar gyfer ymddeol a bywyd 
diweddarach

 n Defnyddio’r hyb fel rhan o’u pecyn cymorth, yn eu 
rhaglen barhaus o ymgysylltu â chyflogwyr yng 
Nghymru.

 n Gwneud cyflwyniadau rheolaidd ar fanteision 
defnyddio’r hyb i randdeiliaid allweddol.

2021 Bydd gweithgaredd 21/22 yn cynnwys ymchwil defnyddwyr i nodi 
anghenion, dewisiadau, bylchau ac ymddygiadau. Mae gwaith 
cwmpasu wedi cychwyn ar y gweithgaredd hwn.

26. 
Gweithredu MOT canol 
oes

 n Bydd gweithgor gorchwyl a gorffen yn cael ei 
gynnull yn canolbwyntio ar bedair egwyddor 
ddylunio allweddol.

• Cynnwys addysgol syml heb jargon,

• Cyflenwol - yn ymgorffori mentrau presennol y 
llywodraeth a diwydiant,

• Cyflymder - gan ddefnyddio dull profi a dysgu 
wedi’i ddilyn gan weithredu a chynnal a chadw 
ar gost isel 

• Yn hygyrch ac yn gynhwysol trwy ddylunio, 
wedi’i gyd-greu a’i gyflenwi gyda phartneriaid.

 n Bydd y lansiad yn codi ymwybyddiaeth o’r MOT 
canol oes.

 n Ar ôl y lansiad, bydd yn codi ymwybyddiaeth o’r 
MOT canol oes wrth ymgysylltu â’r holl gyflogwyr.

2021 Mae MaPS wedi sefydlu gweithgor sy’n cynnwys DWP a MaPS, 
ac wedi cytuno mai MaPS fydd yn berchen ar ddatblygu cynnwys 
ar gyfer yr MOT canol oes, a bydd DWP yn hwyluso. Mae’r gwaith 
hwn yn cael ei wneud gyda chefnogaeth y diwydiant, a chafwyd 
cyfarfodydd rhwng MaPS, DWP a chynrychiolwyr y diwydiant i 
archwilio a hyrwyddo opsiynau, ar gyfer gweithgaredd blwyddyn 
un a’r tymor hwy fel ei gilydd.

Cyflwynodd MaPS a DWP bapur i’r bwrdd MOT Canol Oes ar 22 
Medi 2021, gan nodi dau opsiwn ar gyfer piler ariannol yr MOT 
canol oes ar gyfer y flwyddyn gyntaf.
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27. 
Cynhyrchu canllawiau 
lles ariannol cyfannol ar 
gyfer bywyd diweddarach 
gan gynnwys gwybodaeth 
benodol ar gyfer 
menywod a chymunedau 
ethnig amrywiol

 n Cynull grŵp gorchwyl a gorffen o randdeiliaid 
allweddol o bob rhan o’r sector gwasanaethau 
ariannol i nodi arfer gorau a’r bylchau allweddol yn 
y ddarpariaeth canllawiau. Bydd angen amrywiaeth 
ethnig a chydbwysedd rhwng y rhywiau ar y grŵp 
hwn.

 n Creu deunydd safonol newydd y gellir ei 
ailddefnyddio a heb ei frandio i ganiatáu i fwy o 
bartneriaid gefnogi’r gynulleidfa darged trwy sawl 
sianel.

 n Gweithio i ymgorffori canllawiau ar gyfer bywyd 
diweddarach i gefnogi lles ariannol yn y gweithle, 
gan gyfeirio at yr wybodaeth fwyaf defnyddiol i 
gefnogi gwneud penderfyniadau da, yn arbennig 
ymhlith pobl sy’n ystyried ymddeol.

 n Codi ymwybyddiaeth o’r canllawiau sydd ar gael ar 
gyfer bywyd diweddarach.

 n Ymgorffori rhywfaint o les seicolegol cyffredinol 
mewn cysylltiadau bywyd diweddarach

2021 Bydd teithiau diweddarach mewn bywyd yn cael eu datblygu yn 
y flwyddyn gyntaf, a’u hailadrodd yn barhaus. Bydd y teithiau hyn 
yn tynnu ar ymchwil bresennol a phrofi defnyddwyr.
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28. 
Datblygu a lansio hyb 
digidol Lles Ariannol 
ar gyfer cyflogwyr a 
phartneriaid

Datblygu hyb cyflogwyr sy’n cynnwys yr elfennau 
dilynol:

 n Offeryn diagnostig i ganiatáu i gyflogwyr asesu 
anghenion lles ariannol gweithwyr

 n Fframwaith ‘eiliadau sy’n bwysig’ yn seiliedig ar 
ddigwyddiadau/cyfnodau bywyd neu sy’n sbarduno 
eiliadau i gyfeirio gweithwyr tuag at gymorth arian, 
dyled a phensiynau trwyddynt

 n Ffordd y gall cyflogwyr ddeall yr ystod o 
ddewisiadau cynnyrch ariannol sydd ar gael iddynt 
i’w cynnig trwy’r gweithle (er nad argymhellion 
cynnyrch penodol)

 n Ffynhonnell o’r dystiolaeth orau sydd ar gael ar les 
ariannol yn y gweithle i gyflogwyr ei defnyddio wrth 
adeiladu’r achos dros ddarpariaeth o’r fath yn eu 
busnesau

2022  n Cwblhawyd y cyn-ddarganfod ym mis Mawrth 2021

 n PM wedi’i recriwtio ac yn ei swydd o fis Medi 2021

 n Mae gwaith wedi cychwyn ar ddiffinio’r cynnyrch lleiaf hyfyw 
a chwmpasu cyn cyflwyno a chymeradwyo achos busnes 
(Tachwedd 2021

29. 
Fel rhan o’r hyb digidol, 
cynnwys teithiau penodol 
i gwsmeriaid i gefnogi 
menywod yn y gweithle

 n Codi ymwybyddiaeth o addewidion Oriau Gwaith 
a Byw Hyblyg Ariannol Insuring Women’s Future 
[Yswirio Dyfodol Menywod].

 n Sicrhau bod gan yr hyb digidol gynnwys rhywedd-
benodol sy’n ysgogi effeithiau lles ariannol 
cadarnhaol ar gyfer menywod.

 n Unwaith y bydd yr hyb digidol yn ei le, bydd Tîm 
Partneriaeth MaPS yn cefnogi cyflogwyr i greu 
strategaethau lles ariannol gyda ffocws penodol ar 
ysgogi canlyniadau cadarnhaol ar gyfer menywod.

 n Cynyddu faint o gymorth sydd ar gael i 
entrepreneuriaid benywaidd a hyrwyddo anghenion 
entrepreneuriaid benywaidd.

o 2022 Mae gwaith ar ddatblygu’r hyb digidol yn parhau.
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30. 
Datblygu a gweithredu 
Strategaeth Lles Ariannol 
a Systemau Iechyd

 n Sefydlu grŵp prosiect i gydlynu a goruchwylio 
ymgysylltu a datblygiadau gyda systemau’r GIG.

 n Cydweithio’n agos â gwasanaethau’r GIG yn 
genedlaethol i gynllunio cynllunio cynyddrannol, 
treialu a chyflwyno.

 n Cymryd rhan mewn arweinyddiaeth meddwl 
cenedlaethol a chodi ymwybyddiaeth i ysgogi 
systemau.

2021 Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC): 

 n Mae AaGIC yn cefnogi staff a gweithlu ehangach y GIG trwy 
rannu eu hoffer a’u hadnoddau lles ariannol ar y fewnrwyd a’r 
rhyngrwyd.

Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW):

 n Maent wedi cyhoeddi erthygl ar y cysylltiadau rhwng iechyd a 
lles ariannol yn eu cylchlythyr 

 n Trwy Covid maent wedi rhannu’r adnoddau MaPS yn eu 
negeseuon Covid cyffredinol 

 n Mae PHW yn cefnogi staff a gweithlu ehangach y GIG trwy 
rannu eu hoffer a’u hadnoddau lles ariannol ar y fewnrwyd a’r 
rhyngrwyd.

Gweithio’n Iach Cymru

 n Maent wedi cynnwys erthyglau yn eu cylchlythyr ar les 
ariannol i’w haelodaeth o gyflogwyr ledled Cymru.

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl 

Mae’r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl ac Arian yn adnodd i helpu 
pobl i ddeall, rheoli a gwella eu hiechyd meddwl ac ariannol 
a ddatblygwyd gan Gyngor Iechyd Meddwl ac Arian. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod hyn ar gael yng Nghymru 
ac wedi ariannu’r cyfieithiad Cymru.
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31. 
Mae angen i bawb fod yn 
hyderus yn ddigidol (Llyw 
Cym)

Cyflwyno Cenhadaeth Dau o Strategaeth Ddigidol 
Cymru sydd â’r nod o ‘arfogi pobl â’r cymhelliant, 
mynediad, sgiliau a hyder i ymgysylltu â byd cynyddol 
ddigidol, yn seiliedig ar eu hanghenion’.

Nod rhaglen gaffaeledig ‘Cymunedau Digidol Cymru: 
hyder digidol, iechyd a lles’ Llywodraeth Cymru yw:

 n Cefnogi sefydliadau i ymgorffori cynhwysiant 
digidol.

 n Darparu hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr i 
ymgysylltu â, a datblygu sgiliau digidol eu hunain 
a’r dinasyddion y maent yn eu cefnogi.

 n Cefnogi sefydliadau i ddatblygu cynigion am gyllid 
sy’n ceisio mynd i’r afael â chynhwysiant digidol.

yn parhau Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu swydd 12 mis o fewn y 
Big Issue ar gyfer ‘cydlynydd cynhwysiant digidol ac ariannol i 
Gymru’. Bydd y swydd hon yn chwarae rhan hanfodol i gefnogi 
gwerthwyr Big Issue Cymru i gynyddu sgiliau digidol a lles 
ariannol.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn:

 n cefnogi’r swyddog FI/DI newydd yn The Big Issue Cymru, a 
ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae’r swydd hon yn cael ei 
threialu yng Nghymru. Bydd y rôl yn cefnogi gwerthwyr stryd i 
symud i daliadau heb arian parod, cysylltu ag undebau credyd i 
archwilio cyfrifon banc gwerthwyr a chreu pecyn cymorth.

 n Treialu archwiliad sgiliau digidol ar gyfer staff/gwirfoddolwyr 
Undeb Credyd Cambrian a chyflwyno cwrs ‘helpu pobl i gael 
cwrs ar-lein’ ag elfen bwrpasol yn seiliedig ar ganlyniadau 
archwilio. Os yw’n llwyddiannus gellir ei gyflwyno ledled 
Cymru. 

 n Treialu gweminar mynediad agored ar 10fed Tachwedd 
‘Cynhwysiant digidol ac ariannol’  
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ 
QkiXeH5oTtuZZFllhAFEMQ

 n Roedd y weminar hon yn ymdrin ag: Archwilio tlodi data a sut 
i’w oresgyn, Deall y cysylltiad rhwng allgáu digidol ac allgáu 
ariannol a Ffyrdd i gefnogi pobl i gael mynediad at gymorth a 
gwasanaethau ar-lein.

 n Bydd treialu archwiliad sgiliau digidol gyda dau o staff 
llyfrgelloedd yr ALl, yn seiliedig ar hyfforddiant canfyddiadau 
archwilio, yn cael ei ddarparu i gynyddu sgiliau digidol a hyder 

 n Partneru gyda Gofalwyr Cymru i ddarparu hyfforddiant 
pwrpasol i ofalwyr ledled Cymru. 

 n Partneru â Chymru Egnïol a’i aelodau i annog pobl hŷn i 
ymgysylltu â thechnoleg a bod â’r hyder i’w defnyddio’n 
ddiogel.

Cynllun Cyflenwi Cymru - Adroddiad Cynnydd 23

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ QkiXeH5oTtuZZFllhAFEMQ 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ QkiXeH5oTtuZZFllhAFEMQ 


AfC
Blaenoriaethau Cyflenwi

(Cliciwch y ddolen am 
esboniad o’r flaenoriaeth)

Camau a nodwyd yn y cynllun Llinellau 
Amser Gweithgaredd wedi’i gwblhau

Th
em

âu
 T

ra
w

sb
yn

ci
ol

32. 
Mynediad at Arian Parod 
(Llyw Cym)

 n Ymgysylltu ag Undebau Credyd a thîm Prosiect 
Banc Cambria i alluogi darparu gwasanaethau 
bancio ledled Cymru

 n Codi ymwybyddiaeth o argaeledd cyfrifon banc 
sylfaenol di-ffi a’r buddion y gallant eu cynnig

 n Ymgysylltu â LINK a phartneriaid cymunedol lleol i 
hyrwyddo tudalen we Link ‘awgrymu gwefan’

 n Ymgysylltu â Link a rhanddeiliaid i sicrhau bod 
safleoedd Cymraeg ychwanegol yn cael eu 
hystyried fel rhan o’r broses genedlaethol o 
gyflwyno peilotiaid Mynediad Cymunedol i Arian 
Parod

 n Blaenoriaethu ymgysylltiad â Grŵp Strategaeth 
Arian Parod y Cyd-awdurdodau (JACS)

yn parhau Am y deunaw mis diwethaf mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi 
Cambria Cydfuddiannol Cyfyngedig (CCL) gyda gwaith datblygu 
cychwynnol eu cynnig Bancio Cymunedol ‘Banc Cambria’ yn 
seiliedig ar fodel ‘banc mewn blwch’ CSBA. Yn eiddo i’w aelodau, 
ei nod oedd gwella mynediad i wasanaethau bancio bob dydd i 
bawb yng Nghymru, waeth beth fo’u hincwm neu eu cyfoeth.

Mae CCL wedi bod yn greadigol yn ei ddull ac wedi addasu ei 
strategaeth i sefydlu perthynas â sefydliad ariannol sy’n bodoli 
eisoes. Y dull cyfun hwn sydd wedi caniatáu cynnydd cyflymach 
wrth symud tuag at gyfleuster banc newydd yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru a LINK wedi cyfarfod ym mis Mawrth a 
mis Medi 2021.

Yr amcan yw defnyddio dylanwad Llywodraeth Cymru i sicrhau 
bod darpariaeth ATM am ddim yn cael ei chynnal.

Llywodraeth Cymru i weithio gyda LINK a phartneriaid lleol 
eraill, gan gynnwys banciau, Swyddfa’r Post ac undebau credyd 
i archwilio ardaloedd blaenoriaeth penodol nad oes ganddynt 
fynediad at beiriannau arian parod ar hyn o bryd, a hyrwyddo 
opsiynau ar gyfer gosod peiriannau arian parod i’w defnyddio 
am ddim (gan gynnwys y rhai hynny sy’n dosbarthu papurau £5) 
gyda chymunedau perthnasol sydd angen cymorth.
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33. 
Gweithgarwch 
Partneriaeth Strategol gan 
MaPS yn cyfrannu at y 
cynllun cyffredinol

Bydd Rheolwr Partneriaeth MaPS Cymru yn 
gweithio gyda sefydliadau preifat, cyhoeddus 
a’r trydydd sector i ymgorffori lles ariannol ym 
mhrofiad gweithwyr, cleientiaid a chwsmeriaid.

MaPS i godi ymwybyddiaeth o offer ac adnoddau 
gyda phartneriaid i ddarparu cymorth, ac 
arweiniad ar Les Ariannol.

yn parhau Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM (HMPPS) yng Nghymru

Mae MapS yng Nghymru yn:

 n Gweithio gydag HMPPS i gefnogi staff ynghylch lles ariannol.

 n Gweithio gydag HMPPS i gefnogi defnyddwyr gwasanaeth/
cwsmeriaid o ran adnoddau a gwybodaeth lles ariannol 
priodol.

 n Mae HMPPS wedi cynnwys gwaith partneriaeth MaPS yn eu 
Strategaeth Teuluoedd ac Eraill Arwyddocaol.

 n HMPPS i gynnwys MaPS yn eu gwaith Caffael Dyled a Chyllid.

Lluoedd Arfog

 n Mae MaPS yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi lles 
ariannol i gymuned y lluoedd arfog yng Nghymru 

 n Mae MaPS wedi cefnogi rhwydwaith elusennol lluoedd arfog 
Cymru ag offer ac adnoddau lles ariannol 

Gofalwyr

 n Mae MaPS yn gweithio gyda Gofalwyr Cymru i gefnogi 
gofalwyr yng Nghymru o ran lles ariannol.

Yr Heddlu

 n Mae Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu De Cymru yn cefnogi 
lles ariannol yn y gweithle ar gyfer staff sy’n swyddogion a 
staff sifil

Rhaglen Ail-gychwyn DWP, mae MaPS yn gweithio gyda Serco 
yng Nghymru i gefnogi lles ariannol cyfranogwyr yn y rhaglen.

Mae MaPS yn gweithio gyda chyrff masnach megis CBI Cymru, 
BITC, CIPD ac FSB Cymru i hyrwyddo lles ariannol gyda busnesau 
i gefnogi’r gweithlu.
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34. 
Arweinwyr Arian - 
datblygu sgiliau, rhannu 
dealltwriaeth, gwella 
bywydau

Gan adeiladu ar y fforymau gallu ariannol presennol 
yng Nghymru, datblygu Rhwydwaith Canllawiau 
Ariannol ledled Cymru.

Creu e-ddysgu a threialu ar draws y pedair gwlad.

Peilot cam 1 
i Medi 2021

Ar hyn o bryd mae’r rhaglen Arweinwyr Arian yn gweithio gydag 
ystod o sefydliadau ledled y DU. Yng Nghymru mae’r rhain yn 
amrywio o gymdeithasau tai, cynghorau lleol, Heddlu Gogledd 
Cymru a Gwasanaeth Prawf HMPPS Cymru. Mae rhestr lawn fel 
a ganlyn:

 n Heddlu Gogledd Cymru

 n Grŵp Cymorth Tai Gwent

 n Dysgu Oedolion Cymru

 n Cymdeithas Tai Tai Tarian

 n Penny Smart

 n Tai Cymoedd i’r Arfordir 

 n Cymdeithas Gofal Sir Benfro 

 n Gyrfa Cymru

 n Plant yng Nghymru

 n Cyngor Bwrdeistref Sir Wrecsam

 n Cyngor Sir Penfro

 n Cyngor Sir Dinbych

 n Gwasanaeth Prawf HMPPS Cymru

 n Llywodraeth Cymru / Gwasanaeth Ieuenctid Cymru 

 n Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaldr (ICAN)

Gan adeiladu ar y fforymau lles ariannol presennol yng Nghymru, 
mae’r rhaglen Arweinwyr Arian hefyd wedi sefydlu rhwydwaith 
sy’n dwyn ynghyd Arweinwyr Arian o bob rhan o Gymru i ddysgu 
a rhannu arfer gorau. Mae’n cysylltu cymunedau ymarferwyr ac 
yn dathlu’r rôl a’r gwaith gwerthfawr y mae Arweinwyr Arian yn eu 
cyflenwi.

MaPS i weithio gyda phartneriaid i adeiladu’r 
achos busnes i ddatblygu’r peilot yn rhaglen waith 
gynaliadwy, tymor hir.

 n Mae’r Rhaglen Arweinwyr Arian yn bwriadu arwain 
gwelliannau trwy sicrhau bod ymarferwyr a’u 
sefydliadau’n deall beth yw canllawiau ariannol, 
a bod ganddynt y sgiliau, y cymhwysedd a’r 
gefnogaeth i’w cyflenwi’n dda.

 n Galluogi miloedd lawer o ymarferwyr a sefydliadau i 
gyfrannu at les ariannol eu cwsmeriaid.

 n Creu cymuned ymarfer sydd â chyrhaeddiad a 
dylanwad enfawr dros ganlyniadau defnyddwyr.

Cam 2 

Yn cychwyn 
yn hwyr yn 
2021 i

2022
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Atodiad A– Gweithgareddau’n Fanwl

Rhaglen hyfforddi Sgiliau Ariannol Hanfodol i bobl ifanc 16-24 oed

Pwy y bydd yn eu helpu

Bydd y gweithgaredd hwn yn cefnogi pobl ifanc 16 - 24 oed sydd wedi cofrestru 
mewn rhaglenni a gefnogir gan y llywodraeth (e.e. prentisiaethau) i wella eu lles 
ariannol wrth iddynt ddechrau gweithio. 

Nid oes gan gynifer â dwy ran o dair o’r holl oedolion ifanc gynlluniau ar waith i’w 
helpu i drosglwyddo o’r ysgol i waith, addysg uwch neu hyfforddiant ar ôl Covid. 

Nod y gweithgaredd hwn yw cyrraedd 36,000 o bobl ifanc tuag at nod Cymru, sef 
90,000 o blant a phobl ifanc yn derbyn addysg ariannol ystyrlon erbyn 2030.

Y gweithgaredd cyflwyno

Rhaglen hyfforddi ‘Sgiliau Ariannol Hanfodol’ a gyd-ddyluni gan MaPS, gyda phobl 
ifanc, ac sydd wedi’i hymgorffori ym mhob rhaglen a gefnogir gan y llywodraeth ar 
gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed. 

Bydd MaPS yn adeiladu ar y rhaglen ‘pwyntiau gwirio ieuenctid’ a ‘chronfa her 
adferiad cyflym NESTA’ fel rhaglenni sy’n bodoli eisoes. 

Bydd MaPS yn archwilio opsiynau ar gyfer y gweithgaredd cyflenwi hwn gan gynnwys 
gweithio mewn partneriaeth agosach â cholegau AB/darparwyr dysgu a thargedu 
peilotiaid gyda chyflogwyr mawr yn y DU.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Mae oedolion ifanc (16-24 oed) yn wynebu llawer o bwyntiau pontio wrth iddynt 
symud o’r ysgol i’r gwaith, addysg bellach neu uwch, neu hyfforddiant. Ar bob pwynt, 
mae ganddynt fynediad at ryw fath o incwm - budd-daliadau, cyllid myfyrwyr neu 
gyflogau - yn ogystal â chredyd. 

Bydd dros draean (34%) o bobl ifanc rhwng 14 a 17 oed bob amser neu’n aml yn 
cynllunio sut y byddant yn talu am bethau. 

Mae 41% o bobl ifanc rhwng 11 a 17 oed yn dweud eu bod yn aml yn siopa o gwmpas 
i gymharu prisiau a bydd 34% bob amser neu’n aml yn cynllunio sut y byddant yn 
tdalu am bethau. Mae gan 71% ryw fath o system i gadw golwg ar eu harian.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Bydd Twf Swyddi Cymru + (JGW+) yn lansio ym mis Ebrill 2022, a bydd yn darparu 
hyfforddiant a datblygiad i helpu hyd at 36,000 o bobl ifanc rhwng 16 a 18 oed i 
ddysgu pellach a/neu waith.

 n Bydd MaPS yn gweithio gyda thîm JGW + yn Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
proses ffurfiol i asesu ymwybyddiaeth ariannol y gellir ei hintegreiddio o fewn 
Rhaglen JGW + ac a fydd yn ymgorffori’r ddarpariaeth addysg ariannol yn y 
cymorth a gynigir i’r bobl ifanc,

 n Bydd MaPS yn gweithio gyda thîm JGW + i sicrhau bod hyn yn adeiladu ar yr hyn yr 
ydym eisoes yn gwybod am:

 n yr hyn sy’n gweithio,

 n pa ganlyniadau sy’n allweddol i les ariannol pobl ifanc, a

 n mesur effaith/llwyddiant.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Bydd MaPS a Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod hyd at 36,000 o bobl ifanc - llawer mewn amgylchiadau mwy heriol neu fregus - yn derbyn addysg 
ariannol o safon wrth iddynt ddatblygu eu dysgu neu fynd i gyflogaeth a chael eu siec gyflog gyntaf. Byddwn yn cryfhau’r sylfaen dystiolaeth i ddadlau dros weithredu tebyg 
ledled y DU.  
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Cynllun Cynilwyr Ysgolion

Pwy y bydd yn eu helpu

Hoffai Llywodraeth Cymru greu Cymru lle mae gan ei holl ddinasyddion y gallu 
ariannol i reoli eu harian yn dda a gwneud penderfyniadau ariannol mwy gwybodus, 
p’un a ydynt yn gysylltiedig â byw bob dydd, cynllunio ymlaen llaw, wrth wynebu 
digwyddiadau heb eu cynllunio neu mewn cyfnodau o anhawster ariannol. Mae 
ymchwil wedi dangos y gall dysgu am arian pan ydych yn ifanc gael effaith 
uniongyrchol ar y gallu i reoli arian yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae plant yn 
dechrau dysgu sgiliau ac arferion arian hanfodol rhwng tair a saith oed.

Y gweithgaredd cyflenwi

Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r sector Undeb Credyd a phartneriaid eraill, 
i hyrwyddo cynlluniau cynilwyr ysgolion, mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, ac yn 
ystyried atebion TG sy’n cynyddu ymgysylltiad

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol

Mae gwella addysg ariannol yng Nghymru yn rhan o’n cenhadaeth genedlaethol. Mae 
Cynlluniau Cynilion Ysgolion yn ffordd ymarferol a hwyliog o helpu plant o bob oed i 
ddysgu cyfrifoldeb ariannol. 

Yn cael eu rhedeg gan ysgolion cynradd ac uwchradd, unwaith y byddant wedi’u 
sefydlu, gall y clybiau gael eu trefnu gan y disgyblion eu hunain fel arianwyr iau dan 
oruchwyliaeth athro, aelod o staff ysgol neu riant. 

Ynghyd â helpu plant i ddysgu’r cysyniad o gynilo, mae gan y clybiau fuddion eraill 
gan gynnwys sgiliau rhifedd, cyfrifydda sylfaenol, cadw cofnodion, gwaith tîm a 
sgiliau trefnu. 

Mae cynlluniau cynilion ysgolion yn rhoi cyfle gwych i ysgolion gael effaith 
gadarnhaol ar greu ethos ariannol da ar gyfer cenhedlaeth y dyfodol. 

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn: 

 n Parhau i weithio gydag undebau credyd i gynyddu nifer y plant oed ysgol sy’n 
cynilo’n rheolaidd

 n Gweithio gydag Undebau Credyd Cymru i hyrwyddo buddion cynlluniau cynilion 
ysgolion a sesiynau sgiliau arian

 n Gweithio gyda’r sector undebau credyd wrth iddynt geisio gwella’r nifer sy’n 
manteisio, yn arbennig ymhlith plant oed uwchradd, gan gynnwys defnyddio 
datrysiadau digidol i gefnogi’r agenda hon.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda’r Sector Undeb Credyd a phartneriaid eraill, ysgolion, colegau a rhieni.  

Cynllun Cyflenwi Cymru - Adroddiad Cynnydd 28



Gwerslyfr Addysg Ariannol Mae’ch Arian o Bwys

Pwy y bydd yn eu helpu

Mae Mae’ch Arian o Bwys yn werslyfr addysg ariannol Young Money ar gyfer ysgolion 
uwchradd a dyma’r cyntaf o’i fath. Wedi’i anelu’n bennaf at bobl ifanc 14 i 16 oed, er ei fod 
yn addas ar gyfer grwpiau oedran eraill, mae’n darparu gwybodaeth a gweithgareddau 
rhyngweithiol yn yr ystafell ddosbarth sy’n ymdrin â phynciau ariannol allweddol gan 
gynnwys gwario a chynilo, benthyca, dyled, yswiriant, cyllid myfyrwyr a chynllunio ar gyfer 
y dyfodol. Mae gan y broses o gefnogi athrawon i ddefnyddio’r gwerslyfr i gyflenwi addysg 
ariannol o safon y potensial i gyrraedd o leiaf 150,000 o bobl ifanc yng Nghymru bob 
blwyddyn11. 

Y gweithgaredd cyflenwi

Mae MaPS a Martin Lewis (sylfaenydd Money Saving Expert) yn cyd-ariannu Young 
Money a’u partneriaid i addasu, lledaenu a gwerthuso Mae’ch Arian o Bwys ar gyfer 
ysgolion yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Yng Nghymru, mae hyn yn 
cynnwys fersiwn ddwyieithog o’r gwerslyfr a gwerthusiad i asesu effaith yr adnodd ar 
addysgu addysg ariannol a sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiadau ariannol pobl ifanc. 
Bydd y prosiect yn mynd i’r afael â bwlch allweddol yn yr adnoddau addysg ariannol 
sydd ar gael i athrawon, a bydd yn darparu tystiolaeth newydd ynghylch sut y gall 
ysgolion helpu pobl ifanc i adeiladu sylfeini ariannol cryf ar gyfer y dyfodol. 

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol

 n Mae addysg ariannol yn yr ysgol yn cael effaith gadarnhaol ar allu ariannol pobl 
ifanc. Fodd bynnag, dim ond 41% o bobl ifanc 12 i 17 oed yng Nghymru sy’n cofio 
ei dderbyn 2.

 n Mae diffyg gwybodaeth a hyder ymhlith athrawon, a mynediad cyfyng at adnoddau 
addas o ansawdd uchel, yn rhwystrau allweddol i broses gyflenwi ac ansawdd 
addysg ariannol 3.

 n Yn 2018, cyhoeddwyd a dosbarthwyd Mae’ch Arian o Bwys i bob ysgol uwchradd 
yn Lloegr, a ariannwyd gan Martin Lewis. Canfu gwerthusiad a ariannwyd gan 
MaPS fod y gwerslyfr wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol at ddarparu addysg 
ariannol mewn ysgolion uwchradd4.

 n Nid oes unrhyw werslyfrau addysg ariannol sy’n debyg i Mae’ch Arian o Bwys a 
gynllunir yn benodol ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru a’r rhai sy’n gweithio gyda 
nhw.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Ym mis Medi 2021, cyhoeddwyd y Mae’ch Arian o Bwys dwyieithog a dosbarthwyd 
16,500 o gopïau am ddim i ysgolion uwchradd. Ynghyd â’r gwerslyfr mae canllaw i 
athrawon ac adnoddau newydd i gefnogi ei gyflenwi yn yr ystafell ddosbarth.

 n Bydd gwerthusiad o effaith y gwerslyfr ar athrawon a phobl ifanc yng Nghymru yn 
digwydd yn ystod 2021 a 2022, a byddcanfyddiadau ar gael ddiwedd 2022.

 n Bydd MaPS yn gweithio gyda Young Money, Llywodraeth Cymru a phartneriaid yn y 
sector addysg i hyrwyddo’r gwerslyfr a lledaenu canfyddiadau’r gwerthusad i lywio 
datblygiadau mewn polisi ac ymarfer yn y dyfodol yng Nghymru a ledled y DU.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Bydd y gweithgaredd hwn yn cael ei arwain gan Young Money a phartneriaid, wedi’i gyd-ariannu gan MaPS a Martin Lewis (sylfaenydd Money Saving Expert). Bydd MaPS yn 
ymgysylltu â Llywodraeth Cymru a phartneriaid y sector addysg i ddefnyddio canfyddiadau’r gwerthusiad i lunio datblygiadau yn y ddarpariaeth addysg ariannol yn y dyfodol.

1 Yn seiliedig ar nifer y disgyblion rhwng 14 ac 16 oed yng Nghymru, yn ôl Disgyblion yn ôl awdurdod lleol a grŵp oedran (Ystadegau Cymru)

2 Gallu Ariannol CYP - Crynodeb Cymru (MaPS, 2019)

3 Addysg ariannol mewn ysgolion uwchradd yn Lloegr (MAS ac IFF Research, 2018)

4 Mae’ch Arian o Bwys: Gwerthusiad (Young Money, 2020)
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Digidoleiddio Siarad, Dysgu, Gwneud

Pwy y bydd yn eu helpu

Bydd digidoleiddio yn helpu ymarferwyr a rhieni plant 3-11 oed i gyrchu cynnwys byr 
er mwyn darparu sylfeini ariannol cadarn i blant. Bydd MaPS a’n partneriaid hefyd yn 
ehangu’r cynnwys lle bo angen i fynd i’r afael â materion rhywedd a darparu mwy o 
gymorth i’r rheini â phroblemau iechyd meddwl. Dros yr wyth mlynedd nesaf, nod TLD 
yw cyrraedd dros 350,000 o blant a phobl ifanc ledled y DU gyda ffocws craff ar rieni 
o’r segmentau ‘profi anawsterau’ a ‘wedi’u gwasgu’.      

Y gweithgaredd cyflenwi

Mae Siarad Dysgu Gwneud (TLD) yn cefnogi rhieni i addysgu eu plant am arian 
gyda’r nod o wella gallu ariannol. Bydd y gweithgaredd cyflenwi hwn yn addasu 
cynnwys a deunyddiau i’w wneud yn hygyrch yn ddigidol, yn rhyngweithiol ac yn 
ddeniadol i amrywiaeth ehangach o rieni ac ymarferwyr ar draws pedair gwlad y DU. 
Mae digidoleiddio yn cynnig cyfle i adolygu’r cynnwys er mwyn sicrhau canlyniadau 
ariannol cadarnhaol i ferched. 

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol

Byddai 79% o blant a phobl ifanc yn troi at eu rhieni am gyngor am arian ond nid yw 
rhieni bob amser yn teimlo’n hyderus wrth gael sgyrsiau. 

Mae achos cryf dros gael rhieni i siarad am arian - mae gwell ymddygiadau cynilo 
i’w cael mewn plant a phobl ifanc y mae eu rhieni’n trafod cyllid gyda nhw yn agored 
(48% o’i gymharu â 33%) neu sy’n gosod rheolau ynghylch arian (46% o’i gymharu â 
33%)52. 

Mae gan TLD sylfaen dystiolaeth gref o gynorthwyo rhieni i gyflawni effeithiau 
cadarnhaol ynghyd â gwella gallu ariannol y teulu a lleihau lefelau gor-ddyled rhieni. 
Yn fuan ar ôl treialu TLD yng Nghymru hi oedd yr unig genedl yn y DU lle bu cynnydd 
bach yng nghyfran y plant i nodi eu bod yn derbyn addysg ariannol gartref neu yn yr 
ysgol, gan gynyddu o 48% yn 2016 i 50% yn 2019.6 

Mae digidoleiddio TLD yn ein galluogi i gyrraedd amrywiaeth ehangach o rieni ac yn 
hyrwyddo ein nod i gefnogi rhieni i wella gallu ariannol eu plant.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru a ledled y DU

 n Yn 2021, bydd MaPS yn cynnull cyfres o weithdai cwmpasu cydweithredol ledled y 
DU gyda phartneriaid allweddol i gwmpasu gwahanol ffrydiau gwaith y rhaglen.

 n Gyda grwpiau rhianta, sefydliadau digidol ac ymarferwyr 3ydd sector, cytuno ar y 
ffocws ar gyfer digidoleiddio’r cynnwys presennol ar gyfer plant 3-11 oed.

 n Gyda grwpiau cymunedol a sefydliadau 3ydd sector byddwn yn adolygu cynnwys 
presennol ac yn sefydlu egwyddorion dylunio clir i sicrhau bod y cynnwys yn 
gynhwysol ac yn hygyrch i bawb.

 n Yna bydd MaPS yn comisiynu asiantaethau digidol i greu a chyhoeddi’r cynnwys 
TLD.

 n Ochr yn ochr, bydd MaPS yn parhau i ddatblygu’r achos busnes ar gyfer TLD, profi 
cynnwys newydd a gwell gyda rhieni ac ymarferwyr ac yn adeiladu rhwydwaith 
eang gyda gyda phartneriaid cyflenwi.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Bydd MaPS yn arwain y gweithgaredd hwn trwy gynnull rhanddeiliaid rhianta, grwpiau cymunedol ac ymarferwyr a sefydliadau aelodaeth i gwmpasu’r gwaith ac yna 
comisiynu asiantaethau digidol yn uniongyrchol i greu cynnwys newydd a’r teithiau digidol a fydd yn cael yr effaith fwyaf ar y gynulleidfa darged. Bydd MaPS yn gweithio 
gyda phartneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, TUC Cymru a sefydliadau yn y sector gwirfoddol ieuenctid i gyflawni hyn.

5 https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/findings-from-talk-learn-do

6 https://www.fincap.org.uk/en/insights/children-and-young-people-financial-capability--wales
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Datblygu Siarad, Dysgu, Gwneud ar gyfer y rhai yn eu harddegau a phobl ifanc

Pwy y bydd yn eu helpu

Bydd ehangu cynnwys Siarad, Dysgu, Gwneud (TLD) i gynnwys y rhai yn eu 
harddegau a phobl ifanc yn helpu rhieni plant hŷn i gefnogi pontio i fyd oedolion 
a mynd i’r afael â materion fel gamblo neu fulod arian. Bydd yn mynd i’r afael â 
dewisiadau cadarnhaol, gan gynnwys sut i gyllidebu’n iawn wrth i bobl ifanc ddechrau 
ymgysylltu’n fwy rheolaidd â materion ariannol. Gan ganolbwyntio’n bennaf ar rieni 
yn y segmentau ‘profi anawsterau’ ac ‘wedi’u gwasgu’, ochr yn ochr â’r gweithgaredd 
digidoleiddio blaenorol, nod y gweithgaredd hwn yw cyrraedd 350,000 o CYP yn y DU 
erbyn 2030 ac (ochr yn ochr) i gynyddu gallu ariannol rhieni a theuluoedd.   

Y gweithgaredd cyflenwi

Yn dilyn llwyddiant Siarad, Dysgu, Gwneud (TLD) i rieni plant 3–11 oed, nod y 
gweithgaredd cyflenwi hwn yw datblygu fersiwn o TLD i gefnogi rhieni’r rhai yn eu 
harddegau a phobl ifanc (11-18 oed) er mwyn llywio’r sgyrsiau hynny ac addysgu eu 
plant am arian dim ond pan fydd ei angen arnynt. Rhagwelir y bydd y gweithgaredd 
hwn yn defnyddio dull digidol-gyntaf (i’w gadarnhau yn ystod y cam ymgynghori) 
i greu cynnwys newydd a gafaelgar i fynd i’r afael ag anghenion penodol y grŵp 
oedran. 

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol

Mae sgyrsiau ynghylch arian gyda’r rhai yn eu harddegau/pobl ifanc yn sylweddol 
wahanol i addysgu’r rhai dan 11 oed ond mae bwlch yn y ddarpariaeth o gymorth i 
rieni a gofalwyr. Mae tystiolaeth yn dangos bod negeseuon addysg ariannol ‘mewn 
pryd’ pan yw plant, y rhai yn eu harddegau a phobl ifanc yn dechrau ymgysylltu ag 
arian a gwariant yn effeithiol wrth wella gallu ariannol. Ond yn aml nid oes gan rieni yr 
offer i gael y sgyrsiau hynny.73

Dangosodd gwerthusiad hydredol o TLD y gall ymyriadau sy’n cefnogi rhieni a 
gofalwyr gyda hyder a sgiliau i siarad â’u plant a’u haddysgu am arian effeithio’n 
sylweddol ar allu ariannol rhieni a’u plant.

Fodd bynnag, mae bwlch sylweddol yn y cymorth i rieni plant hŷn ac mae MaPS 
mewn sefyllfa dda i gydlynu’r sectorau ieuenctid a theuluoedd ac adeiladu ar ei raglen 
flaenllaw i gefnogi rhieni i wella gallu ariannol pobl ifanc yn eu harddegau, pobl ifanc 
a theuluoedd.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

Erbyn diwedd mis Tachwedd 2021, bydd MaPS yn cwblhau ac yn cyhoeddi achos 
busnes llawn i ymestyn y cynnwys TLD i’r rhai yn eu harddegau a phobl ifanc trwy 
brosiect peilot ledled y DU.  

 n Yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth gyllidebol, bydd MaPS wedyn yn comisiynu 
darparwr trydydd parti sydd ag arbenigedd perthnasol i adeiladu’r rhaglen waith 
(erbyn Ebrill 2022).

 n Bydd y rhaglen waith yn cynnwys:

• Gweithdai cyd-ddylunio helaeth gyda darparwyr rhianta, sefydliadau 
cymorth, ymarferwyr ieuenctid a’r sector gallu ariannol ieuenctid (i’w gynnal 
o fewn 2022).

• Datblygu pecyn cymorth i hyfforddi ymarferwyr/gweithwyr proffesiynol sy’n 
cefnogi rhieni.

• Ymgorffori dysgu o’r peilot TLD, prosiect NatWest TLD a braenaru rhieni yn yr 
Alban a Gogledd Iwerddon.

• Yna defnyddir gweithdai ledled Cymru i wella’r dyluniad a chyflenwi’r 
gwelliannau. 

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Bydd MaPS yn arwain y gweithgaredd hwn gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, gan adeiladu’r achos busnes ac ymgysylltu â chynghrair arweiniol o randdeiliaid rhianta, 
sefydliadau cymorth a chyflenwi ar gyfer ieuenctid yn y sector gwasanaethau ariannol cyn ymgysylltu â darparwr trydydd parti i gwmpasu’n llawn a chyflenwi cynnwys a 
fydd yn cael yr effaith fwyaf ar y gynulleidfa darged.

7 Arolwg Plant a Phobl Ifanc y DU - Gallu Ariannol 2019 | Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Cynllun Cyflenwi Cymru - Adroddiad Cynnydd 31

https://moneyandpensionsservice.org.uk/2020/01/21/uk-children-and-young-peoples-survey-financial-capability-2019/


Ehangu braenaru hyfforddiant athrawon ledled y DU

Pwy y bydd yn eu helpu

Bydd hyn yn helpu athrawon ac ymarferwyr eraill i gynyddu eu gwybodaeth, eu 
dealltwriaeth a’u gallu i addysgu mwy o blant a phobl ifanc yn hyderus am faterion 
ariannol a fydd, yn eu tro, yn magu hyder ac yn gwella gallu ariannol a gwytnwch dros 
500,000 o blant a phobl ifanc erbyn 203. Gallai’r gwaith hwn cael ei dargedu i gefnogi 
gwaith gyda grwpiau oedran penodol (pontio o’r cynradd i’r uwchradd) neu’r rheini ag 
anghenion penodol neu mewn ardaloedd o amddifadedd.

Y gweithgaredd cyflenwi

Mae addysg ariannol o safon yn yr ysgol yn allweddol i gyflawni nod cenedlaethol 
Strategaeth y DU. Ar ôl gwerthuso’r rhaglen lwyddiannus hon yng Nghymru, bydd y 
gweithgaredd cyflenwi hwn yn ehangu’r rhaglen ymhellach o 2022-23 ymlaen. Y nod 
yw cynyddu addysg ariannol mewn hyfforddiant athrawon trwy ymgorffori cyflenwi o 
fewn systemau addysg athrawon presennol, sefydlu arfer gorau a thrwy lywio polisi’r 
Llywodraeth yn y dyfodol.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Mae addysg ariannol a ddarperir trwy’r ysgol yn cael effaith gadarnhaol ar allu 
ariannol - mae plant sy’n cofio dysgu am reoli arian yn yr ysgol yn fwy tebygol o 
deimlo’n hyderus am arian, cynilo a bod â chyfrif banc. 

Mae athrawon yn cydnabod gwerth addysg ariannol i blant a phobl ifanc, ond maent 
yn nodi diffyg hyder, gwybodaeth a sgiliau wrth eu helpu i ddysgu am arian84.

Gall hyfforddi athrawon i gyflenwi addysg ariannol fod yn arbennig o effeithiol wrth 
wella gwybodaeth, sgiliau ac ymddygiadau ariannol 9, ac mae ganddo’r potensial i 
gyrraedd nifer fawr o blant a phobl ifanc. Dangosir hyn gan y ffaith bod dau o bob 
pump (40%) yng Nghymru yn cofio dysgu am arian yn yr ysgol, o’i gymharu â 38% 
ledled y DU.10

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Erbyn Medi 2021, bydd MaPS yn cwblhau cwmpasu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, 
a ddilynir gan broses dendro a chaffael a fydd wedi’i chwblhau erbyn Mawrth 2022.

 n Ochr yn ochr â hynny, o fis Tachwedd 2021, bydd y gwersi o’r Cynllun Braenaru yng 
Nghymru yn cael eu cyhoeddi a’u lledaenu i lywio polisi, cwmpas Braenaru Lloegr 
ac arfer gorau.

 n Bydd y rhaglen yn cael ei hymgorffori yng Nghymru ar ôl Ebrill 2022 ac yn dilyn 
cyfnod o ddatblygu, rhagwelir y bydd hyfforddiant athrawon yn cychwyn yn hydref 
2022 gyda’r gwerthusiad wedi’i gwblhau erbyn diwedd 2023. Yna bydd asesiad 
llawn o’r canfyddiadau yn hysbysu cam nesaf y rhaglen a’r meysydd ffocws ar 
gyfer 2023 a thu hwnt.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Bydd MaPS yn arwain ac yn cydlynu’r gweithgaredd hwn gan gynnwys, gweithio i sicrhau cyfranogiad gweithredol gan Lywodraeth Cymru, sefydliadau addysg uwch, 
darparwyr hyfforddiant athrawon ac ysgolion addysgu.   

8 Gweler er enghraifft, Addysg ariannol mewn ysgolion uwchradd yn Lloegr (Gwasanaeth Cynghori Ariannol, 2018)

9 Datblygu Gallu Ariannol mewn Plant a Phobl Ifanc: Adolygiad o’r Dystiolaeth (Gwasanaeth Cynghori Ariannol, 2018)

10 https://www.fincap.org.uk/en/insights/children-and-young-people-financial-capability--wales
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Cymorth i ymarferwyr sy’n gweithio gyda’r rheini mewn amgylchiadau bregus

Pwy y bydd yn eu helpu

Bydd y pecyn hwn o hyfforddiant, canllawiau ac offer addysg ariannol yn cefnogi 
ystod eang o blant a phobl ifanc mewn amgylchiadau bregus gan gynnwys y rhai 
mewn gofal, sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu o aelwydydd incwm isel. 
Bydd cymorth hefyd ar gael i grwpiau lleiafrifol ag anghenion penodol fel y rhai â 
phroblemau iechyd meddwl ac i’r rhai y mae’r Saesneg yn ail iaith iddynt. Y nod yw 
rhoi mynediad i hyfforddiant, offer ac arbenigedd i ymarferwyr, sy’n gweithio gyda’r 
grwpiau hyn, rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid i ysgogi canlyniadau cadarnhaol i rai 
o’r rhai sydd â’r angen mwyaf.  

Y gweithgaredd cyflenwi

Y nod yw gwella hyder a sgiliau ymarferwyr, rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid plant a 
phobl ifanc mewn amgylchiadau bregus (VCYP) i ddarparu addysg ariannol fel rhan 
o hyfforddiant cychwynnol (a datblygiad proffesiynol parhaus). Bydd yn cynnwys 
canllawiau, safonau a phecynnau cymorth. Hefyd bydd rhwydwaith o hyrwyddwyr 
sy’n cynnwys arweinwyr addysg ariannol o sefydliadau perthnasol.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol

Mae angen i addysg ariannol ddigwydd nid yn unig mewn ysgolion ond hefyd yn y 
cartref a’r gymuned/lleoliadau eraill i fod yn effeithiol 115. Mae VCYP yn colli allan ar 
gyfleoedd dysgu ac yn aml mae ganddynt berthynas wahanol iawn ag arian sydd 
wedi’i waethygu ymhellach gan Covid-1912. Ac eto, VCYP yw’r rhau a dargedir leiaf  yn 
y ddarpariaeth addysg ariannol gyfredol er gwaethaf eu bod ei angen fwyaf 13.

Derbynnir hefyd bod ymarferwyr mewn gwasanaethau sy’n cefnogi VCYP, a gofalwyr 
nad ydynt yn rhieni, am gael mwy o help i roi cymorth i bobl ifanc gyda materion 
ariannol 14.

A gall modelau hyfforddi’r hyfforddwr gyflenwi effaith ar gyfer y gweithwyr 
proffesiynol hynny sydd eisoes yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, a’r plant a’r 
bobl ifanc eu hunain 15.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Erbyn Gorffennaf 2021, cwblhaodd MaPS gwmpasu a datblygu achos busnes 
manwl ar gyfer datblygu’r pecyn cymorth (lefel y DU) a’i gyflwyno ledled y DU.

 n Yna bydd MaPS yn cyhoeddi gwahoddiadau i dendro i ymarferwyr sy’n gweithio yn 
y maes ac yn dyfarnu am y gwaith datblygu.

 n Rhagwelir y bydd y pecyn cymorth cychwynnol a ddatblygwyd gan y partneriaid 
penodedig yn gyflawn erbyn Ebrill 2022, yn barod i’w gyflwyno.

 n Ochr yn ochr â’r broses dendro a datblygu, bydd MaPS yn arwain ar adeiladu 
model partneriaeth, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, gan ddefnyddio 
Gwasanaethau Ariannol i gael cymorth ariannol, ac yn ymgysylltu â darparwyr 
addysg, asiantaethau cymorth rheng flaen a grŵp cymunedol i’w paratoi i 
ryddhau’r pecyn cymorth.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Gyda chefnogaeth Gwasanaeth Arian a Phensiynau Llywodraeth Cymru, bydd yn arwain ac yn cydlynu’r gweithgaredd hwn a bydd yn canolbwyntio ar ymgysylltu â gwahanol 
bartneriaid i ariannu a darparu addysg ariannol. Bydd y model partneriaeth yn cynnwys sefydliadau yn y trydydd sector a’r sector gwasanaethau ariannol

11  Plant a Phobl Ifanc a Gallu Ariannol: Dadansoddiad Anghenion 2018

12 Cymdeithas y Plant, 2020

13 Dadansoddiad Darpariaeth 2019

14 Cynlluniau peilot ALl - arolwg NSAFS

15 Cynllun Comisiynu CYP 2019-2022
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Hyrwyddo, ehangu a datblygu’r achos dros gynlluniau cynilo cyflogres

Pwy y bydd yn eu helpu

Gall cynlluniau cynilo cyflogres o bosibl helpu pob oedolyn sydd mewn gwaith 
i ddatblygu arfer cynilo rheolaidd ac adeiladu byffer cynilion. Er nad yw wedi’i 
dargedu’n benodol at y segmentau profi anawsterau ac wedi’u gwasgu, bydd darparu 
opsiwn cynilion diofyn i bobl sy’n gweithio yn cael effaith uniongyrchol ar y Nod 
Cenedlaethol. O’i gyfuno â negeseuon cryf, cyflawn ar gyfaddawdau ariannol o osgoi 
cynhyrchion credyd diangen a lleihau dyled, gall fod o fudd sylweddol i wytnwch 
ariannol yr holl weithwyr.    

Y gweithgaredd cyflenwi

Bydd gwasanaethau ariannol a chyflogwyr sydd â chymorth cydlynu MaPS yn 
targedu cynnydd sylweddol yn y nifer sy’n gwirfoddoli i ddefnyddio cynilion cyflogres 
optio-i-mewn presennol. Ochr yn ochr â hyn, a thros y tymor canolig i’r tymor hir, bydd 
MaPS, gyda chymorth gan bartneriaid, yn treialu cynlluniau optio allan.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol

Arwydd cadarnhaol cyn y pandemig oedd bod nifer y bobl a oedd yn cynilio’n anaml 
neu ddim erioed yn y DU wedi syrthio o 25% i 21% rhwng 2015 a 201816. Ond rydym 
yn gwybod bod o leiaf 23% o bobl wedi gorfod manteisio ar eu cynilion o ganlyniad 
i Covid, felly mae angen opsiynau a chymorth fwy amrywiol i helpu pobl i adfer eu 
gwytnwch ariannol a’u harfer cynilo17.

Rydym hefyd yn gwybod bod y rhai sydd ag opsiwn cynilo diofyn neu awtomatig 22% 
yn fwy tebygol o fod yn gynilwyr 18.

Fe wnaeth ymchwil a gyhoeddwyd yn 2021 yn dilyn astudiaeth 2 flynedd gan y 
Ganolfan Cynhwysiant Ariannol, MaPS, Cyngor Dinas Leeds a GIG Efrog ddod 
i’r casgliad bod cynilion cyflogres yn effeithiol wrth annog ymddygiadau cynilo 
cadarnhaol a hyrwyddo gwytnwch ariannol ymhlith gweithwyr incwm canolig is19

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Bydd yr holl randdeiliaid yn ceisio cynyddu’n sylweddol y nifer sy’n cymryd rhan 
yn wirfoddol mewn cynlluniau cynilo gyflogres optio  mewn presennol (annbynnol, 
ad-dalu a chynlo, car ochr) erbyn 2030.

 n Bydd negeseuon cynilo yn cael eu fframio yng nghyd-destun mentrau cynilo mawr 
eraill (Cymorth i Gynilo, Cynilion Seiliedig ar Wobrwyo a’r Siarter Cynilion) ac ochr 
yn ochr â chyfaddawdau ariannol eraill (ymrestru awtomatig i bensiynau’r gweithle; 
anhawster ariannol a dyled broblemus) i sicrhau bod gweithwyr yn ystyried y tri 
cyn ymuno â chynilion yn y gweithle.

 n Ym mis Mawrth 2021, ysgrifennodd y Dirprwy Weinidog at bob cwmni angor yng 
Nghymru ac ysgrifennodd Gweinidog Pensiynau’r DU at yr FTSE100, gan annog 
pob cwmni i ystyried sefydlu cynilion cyflogres.

 n Erbyn 2023, gan ddefnyddio’r nifer cynyddol o bobl sy’n cymryd rhan a threialon 
eraill, bydd MaPS wedyn yn adeiladu’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer datblygu 
cynlluniau optio i mewn ac optio allan ymhellach.

 n Yn seiliedig ar y dystiolaeth hon, bydd MaPS yn gweithio gyda’r llywodraeth i 
benderfynu a yw’r fframwaith rheoleiddio presennol yn addas at y diben ac a oes 
achos dros symud i fodel awtogynilo gorfodol.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Mae gan gyflogwyr a gwasanaethau ariannol rolau allweddol i’w chwarae wrth gynyddu nifer y cynlluniau cynilion cyflogres presennol. Bydd MAPS yn cydlynu, yn dylanwadu 
ac yn cefnogi’r gweithgaredd hwn trwy gynnull grwpiau i ganolbwyntio ar y gwahanol agweddau ar y rhaglen hon. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gydag 
Undebau Credyd Cymru i hyrwyddo cynilion cyflogres.

16 file:///C:/Users/JakeAttfield/Downloads/UK-financial-capability-levels-UK-poverty-statistics-research%20(1).pdf

17 https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2020/11/Caught-in-a-Covid-trap.pdf

18 https://masassets.blob.core.windows.net/cms/files/000/000/795/original/Savings_review_FINAL.pdf

19 Canolfan Cynhwysiant Ariannol (Chwefror 2021) Cael gweithluoedd i gynilo. Ar gael yn: https://inclusioncentre.co.uk/our-work/payroll-savings
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Siarter i gynyddu safonau a nifer y cynilwyr rheolaidd

Pwy y bydd yn eu helpu

Wedi’i dargedu at bobl yn y segmentau sy’n profi anawsterau ac wedi’u gwasgu 
sy’n gwsmeriaid banciau, cymdeithasau adeiladu, technoleg ariannol neu undebau 
credyd. Mae rhai darparwyr gwasanaethau ariannol eisoes wedi ymrwymo i gynyddu 
cynilwyr rheolaidd o filiynau lawer erbyn 2025 ond mae MaPS yn amcangyfrif yn 
geidwadol y bydd y gweithgaredd hwn yn arwain at 850,000 o gynilwyr rheolaidd 
newydd yn y DU. Bydd y Siarter yn cynnwys ffocws penodol ar y rheini mewn 
amgylchiadau bregus a chynilwyr sydd wedi darfod, y mae Covid wedi effeithio’n 
negyddol ar eu gwytnwch ariannol.

Y gweithgaredd cyflenwi

Bydd y Siarter Cynilion yn dwyn ynghyd yr holl ymrwymiadau cynilion presennol ochr 
yn ochr ag addewid i ddefnyddio’r dystiolaeth orau sydd ar gael o dan fudiad ledled y 
diwydiant. Bydd hyn yn ysbrydoli sefydliadau eraill, yn cynyddu proffil cynilo o fewn y 
diwydiant bancio ac amlygu i ddefnyddwyr bwysigrwydd cynilo rheolaidd. Mae cynilo 
rheolaidd nid yn unig yn rhoi byffer cynilo i bobl (er tawelwch meddwl a hyblygrwydd 
ariannol) ond mae hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar eu lles ariannol cyffredinol.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol

Mae MaPS ac eraill yn awgrymu, cyn y pandemig, bod gan 27% o oedolion yng 
Nghymru lai na £100 mewn cynilion 27

0 a bod 24% yn yn cynilo’n anaml neu byth. Yn 
erbyn y diffyg gwytnwch hwn, nid oedd 37% yn gwybod beth oedd  eu balansau banc 
hyd at y £50 agosaf. 

Ar ben hynny, dangosodd Ymchwil gan y Resolution Foundation yn gynnar yn 
y pandemig fod dros 50% o’r rhai sydd â’r lefelau isaf o gynilion wedi gorfod eu 
defnyddio i gael dau ben llinyn ynghyd. 

Nod y Siarter yw cefnogi cynilion rheolaidd (ychydig ac yn aml). Mae ymchwil gan 
Toynbee Hall ac eraill wedi canfod bod creu’r ymddygiad i gynilo’n rheolaidd yn 
gwella gwytnwch ariannol yn fwy na chael byffer o gynilion statig. Mae hyn oherwydd 
bod cynilo rheolaidd yn cyd-fynd ag ymddygiadau ar gyfer cyllidebu da a rheolaeth 
ariannol o ddydd i ddydd. 

Yng Nghymru, mae lefelau cynilo a rheoleidd-dra cynilo yn amrywio ar draws 
y rhanbarthau ond nid oes tystiolaeth i awgrymu bod angen dull cyflenwi 
gwahaniaethol. 

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Bydd MaPS yn cynnull Sefydliadau Hyrwyddwr i gwmpasu cynnwys a nodau’r 
Siarter Cynilion yn llawn.

 n Bydd y Siarter Cynilion yn cynnwys cytundeb ar bwysigrwydd cynilion i wytnwch 
ariannol, ymrwymiad i gynyddu nifer y cynilwyr rheolaidd trwy ddefnyddio’r 
dystiolaeth orau sydd ar gael wrth ddylunio a hyrwyddo cynnyrch, ac i gefnogi 
datblygu yn y dyfodol.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Bydd MAPS yn cydlynu, dylanwadu a chefnogi’r gweithgaredd hwn trwy gynnull grŵp o Sefydliadau Hyrwyddwr o fyd bancio, cymdeithasau adeiladu, Undebau Credyd a 
Digidol. Bydd y grŵp hwn yn datblygu’r siarter ac yn ymgysylltu â sefydliadau mabwysiadu cynnar eraill o Gymru a ledled y DU.

20  Arolwg Gallu Ariannol MaPS 2018
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Dyfodol cynilion cysylltiedig â gwobrau ac ar sail gwobrau, gan gynnwys Cymorth i Gynilo

Pwy y bydd yn eu helpu

Mae Cymorth i Gynilo yn gynllun gwobrwyo cynilion a gefnogir gan lywodraeth y DU 
ac sydd wedi’i dargedu at bobl mewn gwaith ac sy’n gymwys i gael credydau treth 
neu gredyd cyffredinol (ac felly cydberthynas gref â’r gynulleidfa darged sef Cenedl 
Cynilwyr). Yn ôl y ffigurau diweddaraf gan Gyllid a Thollau EM, yng Nghymru, roedd 
13,400 o gyfrifon Cymorth i Gynilo wedi cael eu hagor gyda chyfanswm adneuon o 
£6.4 miliwn 21

8. Fe ddaw’r Cynllun Cymorth i Gynilo i ben ym mis Medi 2023 ac ar ôl 
hynny, dylai cyfrifon olynol a chynlluniau cynilo eraill sy’n seiliedig ar deyrngarwch 
barhau i annog y segmentau hyn i gynilo.

Y gweithgaredd cyflenwi

Mae Cynllun Cymorth i Gynilo y Llywodraeth yn strwythur cynilion strwythuredig a 
hael ar sail gwobrau sydd â photensial enfawr i helpu’r gynulleidfa darged i adeiladu 
eu gwytnwch ariannol ac arfer cynilo dros bedair blynedd. Bydd y gweithgaredd hwn 
yn sicrhau’r derbyniad mwyaf posibl ac yn sicrhau bod opsiynau hyblyg eang ar gael 
i ddefnyddwyr ar ddiwedd y cynllun, gan gynnwys cyfrifon olynol ac opsiynau ar sail 
gwobrau i barhau â’u harfer cynilo.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol

Ers sefydlu’r cynllun, mae nifer y cyfrifon Cymorth i Gynilo newydd wedi tyfu’n 
gyson o 5% y mis ac mae’n ymddangos nad yw’ pandemig Covid yn effeithio ar 
adneuon hefyd. Byddai amcangyfrif ceidwadol ar gyfradd twf parhaus o 3% y mis 
tan ddiwedd y cynllun yn cyfateb i 422,000 o gyfrifon ychwanegol ledled y DU. Yn 
ôl y ffigurau diweddaraf gan CThEM, mae 55% o ddeiliaid cyfrifon yn adneuo bob 
mis, gan nodi bod Cymorth i Gynilo wedi creu arfer cynilo cryf 22 yn arbennig gan 
ei fod yn rhoi’r gallu i ficro-gynilwyr gynilo ychydig ac yn aml. Cyhoeddodd CThEM 
ymchwil cwsmeriaid Cymorth i Gynilo ym mis Awst 2021 sy’n nodi bod y mwyafrif 
o gwsmeriaid Cymorth i Gynilo yn fenywod, gyda thraean yn rhieni sengl. Mae’r 
mwyafrif o gwsmeriaid Cymorth i Gynilo yn gadarnhaol ynglŷn â’u cyfrifon. Mae 
Cymorth i Gynilo wedi cael effaith gadarnhaol ar ymddygiad cynilo yn gyffredinol, ond 
yn arbennig ymhlith y rhai nad oeddent yn cynilo’n rheolaidd o’r blaen23.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Bydd CThEM, HMT, Llywodraeth Cymru a MaPS yn cydweithredu i ymgysylltu 
â chyflogwyr, landlordiaid cymdeithasol, gwasanaethau ariannol ac eraill fel 
cyfryngwyr i annog y grwpiau cleientiaid (hyd at 2023) i gymryd y cynllun Cymorth 
i Gynilo ac yna i annog cynilion parhaus unwaith mae’r cyfrif yn aeddfedu a 
throsglwyddir arian i gyfrif olynol (hyd at 2027).

 n Mae’r cyfrifon cyntaf yn dechrau aeddfedu o Ionawr 2022 (ar ôl bod ar agor am 4 
blynedd) pan fydd cwsmeriaid yn trosglwyddo’r arian i gyfrif newydd.

 n Y ffocws tymor canolig i dymor hir yw, erbyn Mai 2022, adeiladu ar adolygiad 
tystiolaeth wedi’i gwblhau o gynilion ar sail gwobrau a chysylltiedig â gwobrau i 
gefnogi’r achos dros lunio’r polisi a’r farchnad yn y dyfodol yn y maes hwn.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Mae Trysorlys EM yn berchen ar y Cynllun Cymorth i Gynilo, a weinyddir gan Gyllid a CThEM, ond bydd angen ystod eang o gyfryngwyr er mwyn manteisio i’r eithaf ar y 
cynllun. Mae gwasanaethau ariannol mewn sefyllfa dda i ddarparu cyfrifon olynol i helpu pobl i gynnal eu harfer cynilo a bydd MaPS yn arwain ar ddatblygu ymchwil i 
gynilion â gwobr teyrngarwch, gan ymgysylltu â phartneriaid a llywodraeth Cymru a’r DU yn y drafodaeth.

21 https://www.gov.uk/government/statistics/help-to-save-statistics

22 https://www.gov.uk/government/statistics/help-to-save-statistics

23 Cyllid a Thollau EM (Awst 2021) Adroddiad ymchwil 623, ymchwil profiad cwsmer Cymorth i Gynilo. Ar gael yn: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1014306/HMRC_ 
research_report_623_Help_to_Save_customer_experience_research.pdf
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Cyrchu Credyd Fforddiadwy

Pwy y bydd yn eu helpu

Mae Covid wedi atgyfnerthu sut y gall cynnwrf ariannol ddigwydd i unrhyw un ar 
unrhyw adeg. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i helpu pawb yng Nghymru, gan gynnwys y 
rhai mwyaf agored i niwed yn ariannol, i gyechu credyd sy’n fforddiadwy ac yn gyfrifol. 
Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n byw mewn tlodi, sy’n derbyn budd-daliadau lles, 
neu sydd â hanes credyd gwael, ac wrth gwrs, unrhyw un sy’n dioddef anawsterau 
ariannol o ganlyniad i Covid-19. 

Y gweithgaredd cyflenwi

Gan adeiladu ar arfer da a ddangoswyd eisoes, bydd Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo 
ac yn gwella mynediad at gredyd fforddiadwy ledled Cymru trwy undebau credyd. 
Byddwn yn ceisio nodi a phrofi cyfleoedd i gefnogi pobl fwy bregus yn ariannol y 
gwrthodir credyd iddynt ar hyn o bryd a byddwn hefyd yn ystyried arfer gorau ar sut y 
gall undebau credyd reoli gwrthodiadau benthyciad yn fwyaf cadarnhaol.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Mae miloedd o bobl ledled Cymru wedi’u heithrio o fynediad at gredyd prif ffrwd, 
gyda benthycwyr teg a fforddiadwy fel undebau credyd yn darparu rhaff achub. Fodd 
bynnag, er bod benthyca undebau credyd yn cynyddu cyn y pandemig Covid-19, sef 
oddeutu £28 miliwn, gyda benthyca ym mis Medi 2020 25% yn uwch nag ar gyfer mis 
Medi 2019, nid yw hyn yn dal i fod ar y lefelau sydd eu hangen i ateb y galw. 

Adroddodd arolwg FCA yn 2017:

 n Mae gan 17% o boblogaeth Cymru ormod o ddyled

 n Mae 7% wedi defnyddio credyd cost uchel yn ystod y flwyddyn ddiwethaf - (0.2m o 
bobl)

 n Dim ond 1% oedd wedi cymryd benthyciad undeb credyd

 n Roedd 1% wedi benthyca gan fenthyciwr anghyfreithlon

Mae hyn yn amlygu bod y galw am gredyd cost uchel yng Nghymru yn sylweddol 
uwch na’r defnydd o gredyd fforddiadwy ac mae arolwg MaPS 2018 yn dangos nad 
yw hyn wedi gwella. Byddwn yn gweithio gydag undebau credyd i sicrhau newid 
cadarnhaol fel y gall mwy o bobl gyrchu credyd sy’n deg ac wedi’i gynllunio i’w helpu 
i ddiwallu eu hanghenion penodol, a thrwy hynny osgoi lefelau na ellir eu rheoli o or-
ddyled.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn:

 n Parhau i fuddsoddi mewn undebau credyd i gefnogi twf, aelodaeth, benthyca, a 
dyled israddedig lle bo angen.

 n Gweithio’n agos gydag Undebau Credyd Cymru wrth iddynt gymryd camau ymlaen 
yn eu Strategaeth 2020, Adeiladu Cenedl Undebau Credyd

 n Gweithio gydag undebau credyd i archwilio’r angen am, a chyfleoedd i ddatblygu, 
lle bo hynny’n ymarferol, gynhyrchion ariannol newydd wedi’u cynllunio i helpu’r 
rheini mewn amgylchiadau bregus i gyrchu bfenthyca fforddiadwy. Bydd hyn yn 
cynnwys adolygu canlyniadau prosiect a ariannwyd gan WIMLU Undeb Credyd 
Cambrian a gwaith Dragonsaver yn y maes hwn i ehangu mynediad at fenthyca 
fforddiadwy.

 n Archwilio cyfleoedd i weithio gyda Fair4All Finance ar ddatblygu Cynllun 
Benthyciad Dim Llog, gan weithio gydag undeb(au) credyd, wedi’i dargedu at y rhai 
mwyaf anghenus.

 n Gweithio gydag undebau credyd i hyrwyddo mynediad at Fenthyciadau Teulu 
wedi’u hanelu at aelwydydd incwm isel

 n Gwneud y defnydd gorau o wefan Undebau Credyd Cymru i ddarparu gwybodaeth 
glir am gynhyrchion undebau credyd.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Bydd Llywodraeth Cymru a MaPS yn cydlynu, dylanwadu a chefnogi’r gweithgaredd hwn trwy gynnull grwpiau i ganolbwyntio ar wahanol agweddau’r agenda hon. Bydd 
Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio’n agos gyda’r Undebau Credyd i gefnogi’r camau a gynhwysir uchod a’r rhai o fewn Strategaeth Cynhwysiant Ariannol Llywodraeth 
Cymru.
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Cefnogi pobl i osgoi defnyddio a delio â chanlyniadau benthyca arian anghyfreithlon

Pwy y bydd yn eu helpu

Pobl yng Nghymru ac o bob rhan o’r DU sydd mewn perygl o fenthyca arian 
anghyfreithlon, neu sydd eisoes yn ei ddefnyddio, i dalu am hanfodion bob dydd a/
neu gyflawni ymrwymiadau credyd eraill. Yn benodol, fe’i cynlluniwyd i helpu’r rhai yn 
y segmentau sy’n profi anawsterau a sydd wedi’u gwasgu.

Y gweithgaredd cyflenwi

Bydd MaPS yn cefnogi cydgysylltu gweithgareddau ar lefel y cenhedloedd ledled 
y DU i helpu i sicrhau bod dioddefwyr benthycwyr arian anghyfreithlon yn gallu 
cyrchu pecyn cymorth cyfannol sy’n diwallu ystod ehangach eu hanghenion 
ariannol a’u hanghenion lles eraill. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys ymchwil bellach i 
gyfansoddiad ac ymddygiad y farchnad a chymorth i wasanaethau cynghori i gyfeirio 
dioddefwyr benthycwyr arian anghyfreithlon yn well.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol

Bydd dull mwy gwybodus a mwy cydgysylltiedig o nodi pobl sydd mewn perygl o 
ddefnyddio benthyca arian anghyfreithlon neu sydd eisoes yn ei ddefnyddio, yn 
seiliedig ar ddealltwriaeth gliriach o’r garfan defnyddwyr, yn helpu i leihau dibyniaeth 
ar ac effaith benthyca arian anghyfreithlon ledled Cymru. 

Yn 2020 clywodd byrddau crwn rhithwir gwledig a chredyd MaPS yr amheuir yn 
gryf bod cynnydd mewn benthyca anghyfreithlon yn ardaloedd gwledig Cymru 
ond ychydig o atgyfeiriadau yn unig oedd yn bwydo i mewn i Uned Benthyca Arian 
Anghyfreithlon Cymru. 

Fel dangosydd dirprwyol, mae ymchwil arolwg cleientiaid 2019 gan Dîm IML 
Lloegr yn dangos mai dim ond 49% o’r rhai a oedd wedi cyrchu cyngor ar ddyledion 
a ddywedodd eu bod wedi dweud wrth y cynghorydd am y benthyciwr arian 
anghyfreithlon a bod cyfraddau atgyfeirio o wasanaethau cynghori ar ddyledion yn 
isel, gan awgrymu nad yw cynghorwyr yn ymholi ynghylch y mater hwn fel mater o 
drefn. Yn yr un modd mae proffil economaidd-gymdeithasol dioddefwyr benthycwyr 
arian anghyfreithlon yn newid, gydag 20% o’r rheini yn Lloegr bellach yn fenthycwyr 
morgeisi.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

Bydd MaPS yn:

 n Annog ymchwil bellach i gyfansoddiad ac ymddygiad y farchnad: pwy sy’n 
defnyddio neu mewn perygl o ddefnyddio benthyca arian yn anghyfreithlon. Gallai’r 
gwaith hwn gynnwys ychwanegu cwestiynau at ymchwil ethnograffig MaPS yn y 
dyfodol a hefyd arolygon a gynhelir gyda rhanddeiliaid eraill.

 n Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i archwilio sut y gellir cefnogi gwasanaethau 
eraill, yn benodol darparwyr cyngor ar ddyledion, i nodi dioddefwyr benthycwyr 
arian anghyfreithlon yn well, a’u cyfeirio at wasanaethau cymorth IML.

 n Cynull trafodaethau gyda benthycwyr morgeisi mawr i ymchwilio i’r rôl y gallent 
ei chwarae o ran (a) nodi defnyddwyr y mae eu hanawsterau ariannol wedi’u 
gwaethygu trwy ddefnyddio benthyca anghyfreithlon a (b) cyfeirio at wasanaethau 
cymorth WIML

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Bydd MaPS yng Nghymru yn cefnogi trafodaethau cydgysylltiedig gyda gwasanaethau cynghori ar ddyledion, arweinwyr Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru a Llywodraeth 
Cymru. Bydd MaPS yn cynull cyfarfod rhwng arweinwyr IML yng Nghymru a ledled y DU a benthycwyr mawr i wella ymwybyddiaeth a llwybrau atgyfeirio ac yn arwain ar nodi 
cyfleoedd i gyfrannu cwestiynau IML at amserlenni ymchwil.
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Integreiddio uchafu incwm a chanllawiau ariannol

Pwy y bydd yn eu helpu

Pobl yn ein dau grŵp defnyddwyr cyntaf ar incwm isel sy’n debygol o ddefnyddio 
credyd ar gyfer hanfodion bob dydd. Bydd yn arbennig yn helpu’r rheini nad ydynt 
yn hawlio eu hawliad budd-daliadau llawn neu hawl i grant ar hyn o bryd neu a allai 
sicrhau tariffau gwell ar gyfer biliau hanfodol.

Y gweithgaredd cyflenwi

Integreiddio uchafu incwm i deithiau canllawiau ariannol a chyngor ar ddyled 
i gwsmeriaid. Y nod yw sicrhau bod cwsmeriaid yn cynyddu eu hincwm posibl 
o ffynonellau megis budd-daliadau a grantiau, ynghyd â sicrhau’r gwerth gorau 
o gyfleustodau a biliau eraill. Dylai hyn leihau’r angen i aelwydydd incwm isel 
ddefnyddio credyd ar gyfer hanfodion bob dydd.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Fe wnaeth ymchwil24 i’r defnydd o gredyd ar gyfer hanfodion bob dydd ganfod bod pobl 
ar incwm isel ddwywaith yn fwy tebygol o ddefnyddio credyd ar gyfer bwyd a biliau. 
Gall uchafu incwm, sef math o ganllawiau ariannol sy’n sicrhau bod pobl yn cael yr 
holl hawliau, megis budd-daliadau a grantiau, helpu rhai pobl i gynyddu eu hincwm, a’u 
galluogi i leihau costau byw drwy, er enghraifft, sicrhau tariffau cyfleustodau gwell.

Lansiodd Llywodraeth Cymru ymgyrch gyfathrebu integredig i annog pobl i wirio a 
hawlio’r budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt25

9. Mae’r ymgyrch yn targedu 
teuluoedd incwm isel ledled Cymru, yn ogystal â chynulleidfa ehangach o bobl y 
mae’r pandemig wedi effeithio arnynt. 

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n MaPS i gynnal adolygiad cynhwysfawr o’r canllawiau cyfredol ar uchafu incwm.

 n Tua diwedd 2021, MaPS i gwmpasu a darparu cynnwys gwell ar uchafu incwm fel 
rhan o deithiau canllawiau ariannol cwsmeriaid.

 n MaPS i weithio gyda Llywodraeth Cymru i adeiladu ar y gwaith i ddylanwadu ar y 
sector cyngor ar ddyledion i roi mwy o ffocws ar uchafu incwm.

 n Bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio cynnwys uchafu incwm i’r cais DAF.

 n Rheolwr Partneriaeth MaPS i hyrwyddo ymgyrch uchafu incwm Llywodraeth 
Cymru.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Ar lefel y DU, bydd MaPS yn gweithio gydag Income Max, asiantaeth arbenigol ym maes uchafu incwm. Yng Nghymru, bydd MaPS yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a 
rhanddeiliaid i hyrwyddo’r ymgyrch uchafu incwm i’r eithaf.

24  Pam mae oedolion yn defnyddio credyd am fwyd a biliau yn rheolaidd: adolygiad - Prifysgol Bryste 2020

25 gov.wales/claimwhatsyours
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Datblygu safonau credydwyr ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl

Pwy y bydd yn eu helpu

Bydd defnyddwyr â phroblemau iechyd meddwl mewn cartrefi sy’n ‘profi anawsterau’ 
a sydd ‘wedi’u gwasgu’ sy’n dibynnu ar ddefnyddio credyd ar gyfer hanfodion, a’r 
rheini sy’n ei chael yn anodd cyrchu cynhyrchion credyd fforddiadwy, yn cael eu 
cefnogi gan y gweithgaredd hwn. 

Y gweithgaredd cyflenwi

Yn dilyn datblygu Safonau Credydwyr ar gyfer Defnyddwyr â Phroblemau Iechyd 
Meddwl yn ystod 2020/21-2021/22, bydd y gweithgaredd hwn yn gwella ymgysylltiad 
a chefnogaeth y sector credydwyr i ddefnyddwyr bregus trwy: 

1. Canllawiau safonau ar sail tystiolaeth ar gyfer credydwyr ar gefnogi pobl â 
phroblemau iechyd meddwl; 

2. Canllawiau ar gyfer y sector cyngor arian ar safonau credydwyr; 

3. Ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch safonau credydwyr. 

4. Mabwysiadu dull safonau i gefnogi egwyddorion hygyrch trwy ddylunio i’w 
ddatblygu gan sefydliadau rhanddeiliaid.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Mae hyn yn ymgorffori ac yn adeiladu ar yr argymhelliad dilynol a gymeradwywyd 
eisoes gan MaPS ym mis Hydref 2020: “Bydd MaPS yn cefnogi MMHPI i lunio 
safonau hygyrchedd arfer da ar gyfer credydwyr. Bydd y gwaith hwn yn cael ei lywio gan 
arbenigedd safonau hygyrch gwasanaethau ariannol presennol yr MMHPI ac yn tynnu ar 
ganfyddiadau adroddiad ymchwil diweddar ‘Help Along The Way’, a ariannwyd gan MaPS.”

Canfu adroddiad yn 2019 (Y Premiwm Iechyd Meddwl) gan Gyngor ar Bopeth “nad yw 
marchnadoedd hanfodol yn gweithio i bobl â phroblemau iechyd meddwl 26

10. Lle mae 
iechyd meddwl gwael yn lleihau gallu rhywun i gyflawni gweithgareddau bob dydd, 
gallant dynnu costau o £1,100 - £1,550 bob blwyddyn o ganlyniad i wasanaethau 
anhygyrch, amddiffyniadau rheoleiddio gwael a chymorth annigonol”.

Yn seiliedig ar arolwg Oedolion FinCap 2018, mae pobl sy’n profi problemau iechyd 
meddwl dros 3 gwaith yn fwy tebygol o ddefnyddio credyd ar gyfer biliau bob dydd o 
gymharu â’r rhai na nododd broblemau iechyd meddwl (gan edrych ar bobl sydd wedi 
profi problemau iechyd meddwl yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig) . Mae pobl 
â phroblemau IM hunan-gofnodedig hefyd bedair gwaith yn fwy tebygol o fod angen 
cyngor ar ddyledion.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

Ymgymerir â datblygu ymhellach y safonau credydwyr ar gyfer pobl â phroblemau 
iechyd meddwl, ynghyd â gwybodaeth ategol ar gyfer credydwyr, cynghorwyr arian 
a dyled, a defnyddwyr gan roi sylw llawn i’r cyd-destun ledled y DU a’r cyd-destun 
cenedl-benodol. 

Bydd hyn yn cael ei gyflwyno ar draws y sector credydwyr, a’r sectorau cyngor ar 
arian a dyled, a bydd ymwybyddiaeth yn cael ei chodi gyda defnyddwyr yng Nghymru, 
gyda chyfranogiad rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol gan gynnwys, Hafal a Mind 
Cymru.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Mae’r Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl wedi ymrwymo i arwain y gweithgaredd hwn gyda chymorth gan MaPS a’r sectorau cyngor credyd ac arian a  dyled ehangach, 
gan gynnwys credydwyr yng Nghymru, adeiladu ar waith a wnaed gyda’r Bwrdd Safonau Benthyca ar eu Safonau Ymarfer Benthyca ar gyfer Cwsmeriaid Personol.

26 https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/policy/policy-research-topics/consumer-policy-research/consumer-policy-research/the-mental-health-premium/

Cynllun Cyflenwi Cymru - Adroddiad Cynnydd 40

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/policy/policy-research-topics/consumer-policy-research/consumer-policy-research/the-mental-health-premium/


Canllawiau a Chymorth i helpu pobl i reoli biliau hanfodol

Pwy y bydd yn eu helpu

Pobl o bob rhan o’r DU sydd mewn perygl o, neu sydd eisoes yn defnyddio, credyd 
i dalu am hanfodion bob dydd, megis bwyd a biliau. Yn benodol, fe’i cynlluniwyd i 
helpu’r ddau gyntaf o’r grwpiau defnyddwyr Defnydd o Gredyd 27

11.

Y gweithgaredd cyflenwi

Y nod yw helpu pobl sy’n agored i niwed yn ariannol ledled y DU i reoli eu 
hymrwymiadau ariannol trwy gymorth wedi’i dargedu gan gredydwyr biliau hanfodol. 
Bydd hyn yn cefnogi defnyddwyr incwm isel i reoli biliau a gefnogir gan ofynion 
rheoleiddiol pellach. Mae’n adeiladu ar ddulliau presennol a ddefnyddir eisoes gan 
reoleiddwyr, cyrff masnach a chyflenwyr.  

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Mae gan gredydwyr biliau hanfodol eisoes ystod o offer, mecanweithiau a dulliau ar 
gyfer cefnogi cwsmeriaid sy’n agored i niwed. Bydd y gweithgaredd hwn yn gwella ac 
yn integreiddio’r rhain trwy greu hyb ar-lein canolog lle gall cwsmeriaid dynnu sylw at 
fregusrwydd a mewnbynnu data ynghylch incwm a gwariant. Bydd hyn yn galluogi 
credydwyr i gynnal asesiad o anghenion yn unol â fframwaith y cytunwyd arno a 
chynnig cymorth wedi’i deilwra gan gynnwys tariffau gorau, modd hyblyg i dalu biliau 
ac adfer dyled yn gymesur. 

Gan fod y dulliau uchod yn wirfoddol, efallai y bydd angen cyflwyno gofynion 
rheoleiddiol ar filiau hanfodol i gredydwyr lle nad yw’r rhain yn ddigonol. Byddai hyn 
yn cynnwys nodi cwsmeriaid sy’n agored i niwed, cyfeirio at gyngor ar ddyled ac 
uchafu incwm, cynnig tariffau a gostyngiadau cymdeithasol a hyrwyddo opsiynau 
cynnyrch gwerth gorau. 

Mae rhagor o fanylion am y dull hwn wedi’i ddatblygu gan Gyngor ar Bopeth yn 
Lloegr28

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Mae Cyngor ar Bopeth yn ceisio penodi Cadeirydd gyda’r hygrededd a’r 
didueddrwydd i sicrhau ymgysylltiad ystod eang o brif randdeiliaid yn Lloegr. Mae 
hwn yn rhag-amod i’r fenter hon symud ymlaen.

 n Rydym yn gwybod bod llawer o’r credydwyr yn Lloegr hefyd yn cynnwys Cymru. 
Fodd bynnag, bydd MaPS yn rhannu’r dysgu a’r broses gyda’r credydwyr hynny 
sy’n benodol i Gymru, megis Dŵr Cymru ac awdurdodau lleol.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru  

Mae’r fenter hon yn cael ei harchwilio ar lefel Lloegr ar hyn o bryd gyda Chyngor ar Bopeth yn arwain. Ymhlith y partneriaid eraill mae MaPS, FCA, Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth, Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth, rheoleiddwyr gwasanaethau hanfodol a llywodraethau cenedlaethol. 

27 Prifysgol Bryste (Medi 2020) Pam Mae Oedolion yn Defnyddio Credyd yn rheolaidd ar gyfer Bwyd a Biliau; Adolygiad. Ar gael trwy: http://www.bristol.ac.uk/geography/research/pfrc/themes/credit-debt/using-credit-for-food-and-bills-review 
(wedi’i gyrchu Medi 13 2021)

28  Cael cymorth i’r rhai sydd ei angen - Cyngor ar Bopeth, 2020
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Cefnogi defnyddwyr i wneud gwell dewisiadau credyd ac i reoli credyd yn effeithiol

Pwy y bydd yn eu helpu

Pobl ar draws yr holl grwpiau defnyddwyr Defnydd o Gredyd trwy eu cefnogi i wneud 
dewisiadau credyd mwy fforddiadwy a rheoli ymrwymiadau credyd presennol yn well. 
Bydd hyn yn cynnwys ffocws ar bobl ifanc, gan gynnwys menywod ifanc y nodwyd eu 
bod mewn perygl penodol o ddefnydd problemus  o gredyd.

Y gweithgaredd cyflenwi

Canllawiau ariannol wedi’u diweddaru i helpu defnyddwyr i wneud gwell dewisiadau 
ynghylch credyd a rheoli ymrwymiadau credyd yn fwy effeithiol. Bydd hyn yn cynnwys 
ymgysylltu wedi’i dargedu i ddatblygu adnoddau ar gyfer cyfryngwyr, partneriaid 
a chyflogwyr dibynadwy i ddarparu canllawiau ariannol o’r fath i ddefnyddwyr, 
gan gynnwys ar bwyntiau allweddol ar gyfer digwyddiadau bywydlle gwneir  
penderfyniadau ar gredyd.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Mae tystiolaeth a gasglwyd gan MaPS29
12 yn dangos bod pobl yn y segmentau sy’n 

profi anawsterau ac wedi’u gwasgu yn aml yn talu gormod am y credyd maent yn 
ei ddefnyddio. Mae hyn yn cynyddu eu dibyniaeth hirdymor ar gredyd a’u defnydd 
o gredyd ar gyfer hanfodion. Mewn rhai achosion, mae opsiynau eraill nad ydynt 
yn ymwybodol ohonynt neu nad ydynt yn eu defnyddio. Felly byddent yn elwa o 
ganllawiau priodol ar ddewis credyd. Yn ogystal, mae llawer o gwsmeriaid yn cronni 
dyled broblemus oherwydd nad ydynt yn ceisio cymorth gyda’u hymrwymiadau 
credyd yn ddigon buan. 

Bydd helpu cwsmeriaid i ddewis y cynhyrchion credyd sy’n gweddu i’w hanghenion 
ariannol a’u proffil yn helpu i sicrhau bod benthycwyr yn talu’r pris gorau am y mathau 
mwyaf priodol o gredyd. Bydd cefnogi defnyddwyr i reoli ymrwymiadau credyd yn eu 
cefnogi i osgoi costau cynyddol gan arwain at ddefnyddio credyd ar gyfer biliau bob 
dydd. 

Mae data canllawiau arian MaPS eu hunain yn dangos mai ychydig o ddefnyddwyr 
sy’n ceisio canllawiau ariannol yn rhagweithiol cyn gwneud penderfyniadau credyd 
neu reoli ymrwymiadau credyd, fel y bydd yn bwysig gyrru canllawiau o’r fath 
allan i ddefnyddwyr trwy gyfryngwyr, partneriaid a chyflogwyr dibynadwy i gael y 
cyrhaeddiad mwyaf.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n MaPS i ddiweddaru canllawiau ar ddewis a rheoli credyd fel rhan o deithiau 
canllawiau ariannol cwsmeriaid i adlewyrchu anghenion pobl ar wahanol gyfnodau 
bywyd a/neu brofi newidiadau mewn amgylchiadau bywyd.

 n Cwblhau’r ymchwil ethnograffig a amlinellir yng ngweithgarwch ymchwil MaPS ar 
gyfer.

 n MaPS i ddefnyddio canfyddiadau’r ymchwil hon i wella cynnwys ar ddewis a rheoli 
credyd mewn teithiau ariannol cwsmeriaid.

 n Bydd MaPS yn datblygu adnoddau dwyieithog priodol i gyfryngwyr a phartneriaid 
dibynadwy eu defnyddio i gyrraedd defnyddwyr gyda chanllawiau ar ddewis a 
rheoli credyd.

 n Rheolwr Partneriaeth MaPS Cymru i rannu canllawiau trwy sianeli ymgysylltu â 
rhanddeiliaid.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Bydd MaPS yn gweithio gyda chyfryngwyr dibynadwy a chyflogwyr i gyrraedd mwy o bobl gyda’r canllawiau hyn.

29 http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/geography/pfrc/Why%20adults%20regularly%20use%20credit%20for%20food%20and%20bills.pdf
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Llyfnu gwariant er mwyn osgoi defnyddio credyd ar gyfer costau hanfodol

Pwy y bydd yn eu helpu

Mae wedi’i anelu’n bennaf at y segmentau teuluoedd defnyddwyr sy’n profi 
anawsterau ac wedi’u gwasgu.

Y gweithgaredd cyflenwi

Mae Rent-flex yn gynllun sydd wedi’i ddylunio i helpu tenantiaid i wneud taliadau 
hyblyg i’w cyfrif rhent mewn ffordd sy’n gweithio iddyn nhw: i bob pwrpas yn talu mwy 
mewn rhai wythnosau nag eraill. 

Bwriad hyn yw osgoi defnyddio credyd trwy lyfnu incwm y cartref yn ystod cyfnodau 
o incwm is neu wariant uwch yn ystod y flwyddyn. 

Yn yr un modd, mae llyfnu treth y cyngor yn cynnig cyfle i bobl osgoi costau treth y 
cyngor yn ystod y misoedd y maent yn ei chael yn anodd a thrwy hynny osgoi troi at 
gredyd. 

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Mae’r Ganolfan Credyd Cyfrifol (CfRC) a sefydliadau partner yn treialu rent-flex [rhent 
hyblyg] yn y sector tai cymdeithasol, i lyfnu costau tai trwy gydol y flwyddyn ac 
osgoi defnyddio credyd ar adegau pwysau ar incwm neu wariant. Maent hefyd yn 
archwilio’r posibilrwydd o gyflwyno hyn i’r sector rhentu preifat a biliau eraill cartrefi. 

Mae’r Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) hefyd yn archwilio’r posibilrwydd o broffilio 
taliadau Treth Gyngor yn Lloegr ar draws y flwyddyn mewn ffordd i ddiwallu angen 
unigol.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Ymddiriedolaeth Elusennol CfRC a Chymdeithasau Tai (HACT) yn gweithio gyda 
Chymdeithas Tai Optivo i gyflenwi’r cynllun peilot rent-flex.

 n Archwilio’r potensial am gyllid pellach a phartneriaethau gyda chymdeithasau tai 
eraill.

 n Parhau i gydgysylltu â’r CfRC ynghylch cynnydd ar y cynllun peilot.

 n MaPS i weithio gyda’r Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) mewn perthynas â 
Threth y Cyngor.

 n Gwerthusiad peilot CfRC i ystyried opsiynau ar gyfer ymestyn i filiau hanfodol 
eraill.

 n MaPS i rannu canlyniadau’r gwerthusiad gyda Llywodraeth Cymru, Cymuned Tai 
Cymru a phartneriaid allweddol yn y sector tai cymdeithasol.

 n MaPS i fynd at gyrff masnach y sector ynni a dŵr.

 n MaPS i fynd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â threth y 
cyngor.

 n Gellid defnyddio dull tebyg yng Nghymru i lyfnu cost treth y cyngor yn ogystal â 
biliau ynni, digidol a dŵr.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Ar lefel y DU, y prif bartner yw CfRC, a ariennir gan Innovate UK, ac mewn partneriaeth ag Optivo Housing ac Ymddiriedolaeth Elusennol y Gymdeithas Tai. Mae CLlLC yn 
bartner allweddol mewn perthynas â threth y cyngor. Nid oes gan MaPS rôl ffurfiol ond bydd yn rhannu’r canlyniad a’r dysgu gyda rhanddeiliaid yng Nghymru.
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Cynyddu ymwybyddiaeth a mynediad at gynhyrchion credyd cyllid cymunedol

Pwy y bydd yn eu helpu

Pobl ar yr incwm isaf sydd angen gwell mynediad at gredyd sydd yn deg ac yn 
fforddiadwy. Bydd hyn yn sicrhau bod ymrwymiadau credyd cyffredinol yn fwy 
fforddiadwy, yn cynyddu incwm gwario ac yn lleihau’r defnydd o gredyd ar gyfer biliau 
bob dydd. 

Nododd y grŵp her rhywedd hefyd fod menywod ifanc mewn perygl penodol o dalu 
gormod am y credyd y maent yn ei ddefnyddio a bydd y gwaith hwn yn sicrhau ein 
bod hefyd yn targedu’r grŵp hwn o ddefnyddwyr.

Y gweithgaredd cyflenwi

Gwella mewnwelediadau i’r farchnad am y rhai a allai elwa o gynhyrchion credyd 
cyllid cymunedol er mwyn llywio gweithgarwch cyfathrebu a marchnata i godi 
ymwybyddiaeth o’r sector. Byddwn hefyd yn adeiladu ar arfer da presennol yn y 
sector gyda’r nod o greu teithiau di-dor i gwsmeriaid rhwng darparwyr cyllid prif 
ffrwd a chymunedol ar adeg gwrthod credyd prif ffrwd. Hefyd yn creu gwell teithiau 
i gwsmeriaid o ddarparwyr cyllid cymunedol a gwasanaethau cymorth eraill, megis 
canllawiau ariannol a chyngor ar ddyled. Bydd hyn yn helpu cwsmeriaid i gyrchu’r 
cyngor, y canllawiau a’r cynhyrchion sy’n gweddu orau i’w hamgylchiadau.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Mae maint cyfredol y farchnad benthyca cyllid cymunedol yn cynrychioli cyfran 
fach o’r cyrhaeddiad posibl cyffredinol (oddeutu 5% - 10% yn dibynnu ar ba ran o’r 
farchnad sy’n cael ei chymharu). Mae consensws yn y sector bod ymwybyddiaeth o, 
ac amlygrwydd isel y sector yn rhwystro’r nifer sy’n manteisio arno. 

Yn lle, mae llawer o ddefnyddwyr yn dewis cynhyrchion credyd â chost uchel, am 
nifer o resymau gan gynnwys cynefindra, rhwyddineb mynediad a’r ffaith bod y 
cynhyrchion hyn yn cael eu hyrwyddo’n fasnachol iawn. 

Bydd gwella ymwybyddiaeth o, ac adeiladu llwybrau atgyfeirio cryfach at gyllid 
cymunedol, wedi’i ategu gan fynediad at gyngor ar ddyled a chanllawiau ariannol, 
yn helpu i sicrhau y gall mwy o gwsmeriaid gyrchu credyd am bris sy’n fforddiadwy 
iddynt. Dylai hyn leihau’r risg o ddefnyddio credyd yn barhaus ar gyfer hanfodion 
bob dydd yn ogystal â rhoi mynediad i wasanaethau a all hwyluso gwell rheolaeth 
gyffredinol ar eu cyllid.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n MaPS i adolygu ei deithiau cwsmeriaid ar-lein a ffôn i greu canllawiau wedi’u 
teilwra a fydd yn gwella ymwybyddiaeth o gredyd fforddiadwy.

 n MaPS i gasglu mewnwelediad fel rhan o’r Arolwg Gallu Ariannol i Oedolion yn 2021.

 n Fair4All Finance i gomisiynu ymchwil i’r farchnad i nodi’r farchnad darged ac 
archwilio’r dulliau mwyaf effeithiol o gyrraedd y grwpiau hyn.

 n MaPS i ddatblygu strategaeth i weithio’n agosach gyda’r sector cyllid cymunedol 
i sicrhau bod darpar gwsmeriaid yn cael eu cyfeirio at gyngor ar ddyled a 
gwasanaethau ariannol lle bo hynny’n briodol.

 n Fair4All Cyllid i archwilio llwybrau atgyfeirio o ddarparwyr prif ffrwd i gyllid 
cymunedol.

 n Cynnull partneriaid allweddol i drafod ystyriaethau a phenderfyniadau gwleidyddol; 
y mecanweithiau cyllido sy’n gweithio orau yng Nghymru; ac unrhyw gwestiynau 
heb eu datrys ynghylch pa swyddogaethau ac atebolrwydd sydd wedi’u datganoli 
neu wedi’u cadw.

 n Datblygu map ffordd strategol i lywio trafodaethau polisi ac ariannu

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Bydd Fair4All Finance a MaPS yn arwain elfennau’r gweithgaredd hwn sydd fwyaf perthnasol iddynt ac yn ymgysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid eraill fel sy’n briodol.
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Mae pobl yn hyderus eu bod yn cyrchu gwasanaethau gwybodaeth a chyngor â sicrwydd ansawdd

Pwy y bydd yn eu helpu

Nododd Strategaeth Cynhwysiant Ariannol Llywodraeth Cymru (2016-21) uchelgais i 
gael system ariannol gynhwysfawr sy’n gweithredu’n dda yng Nghymru, sy’n hygyrch 
i ‘bawb’. 

Amlinellodd y strategaeth hefyd sut y byddai Llywodraeth Cymru yn gwella mynediad 
at wybodaeth ariannol â sicrwydd ansawdd a chyngor ar ddyledion gan helpu pobl i 
arfer eu hawliau a gwneud dewisiadau gwybodus.

Y gweithgaredd cyflenwi:

Bydd Llywodraeth Cymru yn arwain rhaglen o waith i hyrwyddo sicrwydd 
ansawdd yn y sector cynghori yng Nghymru. Bydd gwasanaethau gwybodaeth 
a chyngor achrededig ac â sicrwydd ansawdd yn cael cyhoeddusrwydd trwy 
adnoddau dibynadwy ar-lein a gwefannau perthnasol, a threfnir eu bod ar gael trwy 
gylchlythyrau, digwyddiadau a chyfleoedd hyrwyddo eraill.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Argymhellodd Adolygiad Gwasanaeth Cyngor Llywodraeth Cymru (a gyhoeddwyd 
yn 2013) y dylai Llywodraeth Cymru greu fframwaith cyffredin o safonau ansawdd 
cyngor er mwyn hyrwyddo mwy o weithio mewn partneriaeth, yn seiliedig ar 
ymddiriedaeth, dealltwriaeth a pharch at wahanol arferion gwaith ymhlith darparwyr. 

Gan ymateb i’r argymhelliad hwn, lluniodd Llywodraeth Cymru’r Fframwaith Ansawdd 
Gwybodaeth a Chyngor ar gyfer Cymru (IAQF). 

Mae’r IAQF yn gweithio trwy asesu’r prosesau archwilio sicrwydd ansawdd a 
gyflawnir gan y gwahanol Safonau Ansawdd Cyngor fel rhai sy’n cydymffurfio â’r 
saith maes ansawdd yn IAQF. 

Mae sawl Safon Ansawdd Cyngor dan berchnogaeth annibynnol wedi ennill statws 
Corff Achrededig IAQF.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

Cynnal IAQF Cymru ar gyfer darparwyr gwybodaeth a chyngor lles cymdeithasol trwy 
barhau i: 

 n Datblygu a gweinyddu gwasanaeth asesu annibynnol IAQF;

 n Gweithio gyda Pherchnogion Safon Ansawdd i ddod yn Gorff Achrededig IAQF 
Cymru;

 n Rhannu dysgu ac arfer gorau ledled Cymru, gan helpu mwy o wasanaethau 
gwybodaeth a chyngor i gychwyn ar y llwybr tuag at sicrhau ansawdd o dan Gorff 
Achrededig IAQF;

 n Codi ymwybyddiaeth o’r cyhoedd, darparwyr a chyllidwyr IAQF Cymru;

 n Hyrwyddo ac ymgorffori sicrwydd ansawdd yn y sector cyngor yng Nghymru.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru  

Helpodd Rhwydwaith Cyngor Cenedlaethol Cymru (NAN) i ddrafftio Cynllun Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor Cymru a chwarae rhan allweddol wrth oruchwylio’r cynnydd 
a wnaed wrth weithredu’r ymrwymiadau yn y Cynllun Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda NAN a Pherchnogion Safonol, 
darparwyr gwybodaeth a chyngor, awdurdodau lleol a chyllidwyr eraill tuag at sicrhau y gall pobl yng Nghymru fod yn hyderus eu bod yn derbyn gwybodaeth a chyngor gan 
ddarparwr sy’n bodloni cydrannau hanfodol gwasanaeth o safon.
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Y Gronfa Gynghori Sengl

Pwy y bydd yn eu helpu

Mae’n hanfodol bod gan y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau fynediad 
at gyngor diduedd am ddim y gallant ymddiried ynddo. Bydd model cyflenwi 
cydweithredol y Gronfa Gynghori Sengl yn sicrhau bod rhai o’r dinasyddion mwyaf 
agored i niwed yng Nghymru yn cael cymorth i ddatrys eu problemau gyda budd-
daliadau, dyled a thai

Y gweithgaredd cyflenwi 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i bobl Cymru gael eu gwasanaethu gan y 
darparwyr cyngor gorau. Trwy’r Gronfa Gynghori Sengl, mae Llywodraeth Cymru 
bellach yn ariannu gwasanaethau cynghori cyffredinol ac arbenigol a ddarperir gan 
ddarparwyr sydd â Safon Ansawdd Gwasanaeth Cynghori sydd wedi’i hachredu 
i’r IAQF. Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn annog cyllidwyr eraill gwasanaethau 
cynghori yng Nghymru i ddilyn ei dull.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr 2020, cyrchodd mwy na 61,700 mil o bobl yng 
Nghymru wasanaethau cynghori a ddarperir trwy’r Gronfa Gynghori Sengl i helpu i 
ddatrys dros 247,000 o faterion yn ymwneud â budd-dal lles, cyflogaeth a phroblemau 
cysylltiedig â dyled. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod y rôl bwysig y mae gwasanaethau cynghori a 
gwybodaeth lles cymdeithasol yn ei chwarae wrth ddatblygu cymunedau cynaliadwy, 
llewyrchus a gwydn yn ei Chynllun Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor a gyhoeddwyd 
yn 2016. Mae’r cynllun hwnnw’n ymrwymo i Lywodraeth Cymru integreiddio ei 
darpariaeth gwasanaeth cynghori a ariennir. 

Fe wnaeth cyflwyno’r Gronfa Gynghori Sengl alluogi Llywodraeth Cymru i gefnogi 
gwasanaethau cynghori lles cymdeithasol a gynllunir yn strategol, sy’n gost-effeithiol, 
cydweithredol ac integredig i’r cartrefi hynny sydd fwyaf mewn angen.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn: 

 n Parhau i gefnogi Gwasanaeth Asesu Annibynnol IAQF a’r rhaglen waith i weithredu 
IAQF Cymru.

 n Parhau i ariannu Cyngor ar Bopeth Cymru a’u partneriaid i gyflawni’r Gronfa 
Gynghori Sengl tan fis Mawrth 2022.

 n Bydd Partneriaid Cyngor a Mynediad y Gronfa Gynghori Sengl yn cyflenwi eu 
gwasanaethau trwy ystod o sianeli ymgysylltu (wyneb yn wyneb, ffôn ac ar y we).

 n Sicrhau y bydd cyflenwi gwasanaeth yn y chwe rhanbarth yn cynnwys wyneb 
yn wyneb, trwy leoliadau yng nghanol cymunedau lleol, lle bydd darparwyr yn 
cyrraedd y grwpiau hynny sy’n draddodiadol yn wynebu rhwystrau ychwanegol 
wrth gyrchu cymorth.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda model cyflenwigwasanaeth y Gronfa Gynghori Sengl gan gynnwys Partneriaid Mynediad a Phartneriaid Cyngor. Mae Partneriaid 
Mynediad yn ystod eang o sefydliadau 3ydd sector, sy’n estyn allan at eu defnyddwyr gwasanaeth a’u grwpiau cymunedol i sicrhau bod pobl yn deall sut y gallant gyrchu’r 
cyngor sydd ei angen arnynt.  
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Rhwydwaith Cynghori Cymru

Pwy y bydd yn eu helpu

Dylai pawb yng Nghymru gael mynediad at wybodaeth a chyngor lles cymdeithasol o 
ansawdd uchel. Rôl ‘Rhwydwaith Cynghori Cymru’ yw:

 n cefnogi gwasanaethau cydweithredol sydd wedi’u rhwydweithio’n dda fel nad oes 
‘drws anghywir’ i bobl mewn angen;

 n hwyluso rhannu gwybodaeth ac arfer gorau fel y gall pob gwasanaeth lleol 
gyflenwi hyd at safonau ansawdd a ddiffinir yn genedlaethol;

 n galluogi darparwyr, cynllunwyr, comisiynwyr a chyllidwyr i gydlynu dyluniad a 
darpariaeth gwasanaethau gwybodaeth a chyngor, gan sicrhau bod yr adnoddau 
sydd ar gael yn cael eu defnyddio i’r eithaf.

Y gweithgaredd cyflenwi 

Bydd sector gwybodaeth a chyngor lles cymdeithasol Cymru ’yn gwneud y defnydd 
effeithiol gorau o adnoddau i gyflenwi gwasanaethau cydgysylltiedig o ansawdd sy’n 
cyflawni canlyniadau cynaliadwy i bobl mewn angen. Mae Llywodraeth Cymru yn 
targedu ei chymorth:

 n Yn genedlaethol – gan ymgysylltu â darparwyr cyngor, eu partneriaid a’u 
rhanddeiliaid, mewn digwyddiadau cyfnewid gwybodaeth ac arfer gorau ar 
faterion sy’n berthnasol ar draws y sector a Chymru gyfan;

 n Yn rhanbarthol – gan hwyluso gwaith 6 Rhwydwaith Cynghori Rhanbarthol 
(RANs) i adeiladu gallu’r sector lleol, cysylltedd gweithredol, a deallusrwydd a 
dylanwad strategol.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Mae gan Lywodraeth Cymru rôl strategol arweiniol wrth gynyddu mynediad at 
wasanaethau gwybodaeth a chyngor, sicrhau bod darparwyr yn cydweithio’n agos 
i helpu pobl â nifer o broblemau ynghylch cyngor lles cymdeithasol a sicrhau bod 
yr ystod eang o gyllid sy’n cefnogi gwasanaethau yn sicrhau’r budd mwyaf i bobl 
Cymru. 

Llywir yr uchelgeisiau hyn gan adolygiad o’r sector cynghori, ac fe’u cynhwysir yng 
Nghynllun Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru 
2016-21. Mae hyn bellach yn cael ei ddiwygio ar y cyd â’r Rhwydwaith Cynghori 
Cenedlaethol (NAN). 

Dim ond trwy weithio mewn partneriaeth â, a rhwng, darparwyr cyngor a’u 
partneriaid, comisiynwyr gwasanaeth, llunwyr polisi a chyllidwyr y gellir cyflawni 
uchelgeisiau Llywodraeth Cymru. 

Ffurfiwyd chwe Rhwydwaith Cynghori Rhanbarthol (RANs) yn 2019 i danategu 
datblygiad y dull partneriaeth hwnnw ledled Cymru. Mae gan bob RAN Gadeirydd 
a Grŵp Llywio annibynnol, sy’n goruchwylio rhaglen o weithgareddau i gefnogi’r 
blaenoriaethau datblygu a nodwyd gan aelodaeth Rhwydwaith ehangach sy’n 
cynnwys darparwyr cyngor ar draws sectorau, partneriaid gwasanaeth, llunwyr polisi, 
comisiynwyr gwasanaeth a chyllidwyr. 

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r NAN a’r RANs i gyflenwi ei 
hymrwymiadau ynghylch Cynllun Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor ar gyfer Cymru 
(2016-21). Mae eu cyfraniadau yn cynnwys: 

 n Mapio angen a darpariaeth cyngor a nodi bylchau;

 n Sefydlu rhwydweithiau cryf gyda threfniadau atgyfeirio cadarn i sicrhau ‘nad yw 
unrhyw ddrws yn ddrws anghywir’ i bobl mewn angen;

 n Cyfuno gwybodaeth i nodi achosion sylfaenol problemau cyffredin;

 n Datblygu dull strategol o ymdrin â›r angen am wybodaeth a chyngor ar lefelau 
rhanbarthol a chenedlaethol a›i darparu;

 n Ymgysylltu â chyrff a gwasanaethau cyhoeddus ar draws sectorau, ar lefelau 
rhanbarthol a chenedlaethol, er mwyn ymgorffori pwysigrwydd gwybodaeth a 
chyngor mewn strategaethau a chynlluniau ehangach;

 n Rhannu arfer gorau a hwyluso cymorth cymar-i-gymar i ddarparu cyngor â 
sicrwydd ansawdd;

 n Annog a chefnogi effeithlonrwydd, effeithiolrwydd ac arloesedd wrth 
gyflenwigwasanaeth gwybodaeth a chyngor.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Mae’r NAN yn cael ei ffurfio o’r Cadeirydd annibynnol, a benodir gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ac aelodau’r Pwyllgor sy’n dod ag arbenigedd o’r sector a’i  
bartneriaethau ehangach. Mae pob RAN yn cynnwys aelodaeth o ddarparwyr cyngor, sefydliadau partner, llunwyr polisi, cyllidwyr a rhanddeiliaid eraill yn y rhanbarth. Mae 
Llywodraeth Cymru yn darparu cyngor a chefnogaeth sefydliadol, datblygiadol a pholisi i’r 6 Rhwydwaith Cyngor Rhanbarthol 
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Gwneud y gorau o fuddion datblygiadau cyfreithiol newydd

Pwy y bydd yn eu helpu

Bydd y cynllun Lle i Anadlu yn darparu amddiffyniad i ddefnyddwyr sy’n wynebu 
dyled broblemus neu sydd mewn perygl o fethu ag ad-dalu dyledion. Mae Lle i Anadlu 
hefyd yn cynnig llwybr i’r rhai sy’n derbyn triniaeth argyfwng ar gyfer iechyd meddwl i 
amddiffyniadau’r cynllun trwy gydol eu triniaeth ynghyd â 30 diwrnod arall. 

Bydd y gweithgaredd hwn yn helpu i alinio’r sectorau dyled a chredyd i ddod o hyd i 
atebion cynaliadwy i helpu defnyddwyr i ad-dalu eu dyledion dros amserlen gytûn a 
rhesymol.

Y gweithgaredd cyflenwi 

Mae Breathing Space, a lansiwyd ar 4 Mai 2021, yn gyfnod pan fydd unigolyn mewn 
dyled broblemus yn cael seibiant rhag gweithredu gan gredydwr. Mae’r cynllun ad-
dalu dyled statudol (SDRP) yn gytundeb statudol i ad-dalu dyledion yn ôl amserlen y 
gellir ei rheoli a chydag amddiffyniadau cyfreithiol rhag gweithredu gan gredydwyr. 
Bydd yn cael ei lansio yn 2024.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Unwaith y bydd unigolyn yn ceisio cyngor ar ddyled, mae’n llai tebygol o suddo i 
gylch o ddyled, ac mae eu credydwyr yn derbyn ad-daliadau uwch ac yn gwario llai ar 
gostau adfer. 

Fodd bynnag, nid oes digon o bobl a allai elwa o gyngor ar ddyled yn cyrchu cymorth 
ar hyn o bryd, a byddai llawer o’r rhai sy’n cael cyngor ar ddyled yn elwa o gael 
mynediad iddo’n gynharach. 

Trwy amddiffyn dyledwyr rhag gweithredu gan gredydwyr, bydd lle i anadlu yn 
caniatáu amser a lle i ddyledwyr ymgysylltu’n llawn â chynghorwyr dyled proffesiynol 
i nodi datrysiad cadarnhaol a chynaliadwy i’w dyled broblemus. 

Bydd y cynllun yn cynnig ffordd arall o ad-dalu eu dyledion i ddyledwyr nad ydynt yn 
addas ar gyfer datrysiadau dyled statudol presennol. Trwy alluogi dyledwyr i ad-dalu 
eu dyled yn llawn dros gyfnod cynaliadwy, mae’r cynllun yn cynnig ffordd i wella cyllid 
dyledwyr a gwella enillion i gredydwyr30

13

 

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n O Hydref 2018 i Ionawr 2019, ymgynghorodd HMT ar y cynnig polisi ar gyfer Lle i 
Anadlu.

 n Cyhoeddwyd yr ymateb i’r ymgynghoriad ym mis Mehefin 2019, gan nodi rhagor o 
fanylion am y polisi a’r camau nesaf arfaethedig.

 n Lansiwyd  y cynllun lle i anadlu a ar 4 Mai 2021.

 n Gweithredir yr SDRP yn unol ag amserlen hwy a nod y Llywodraeth yw gosod 
rheoliadau erbyn diwedd 2022.

 n Mae’r polisi’n berthnasol yng Nghymru a Lloegr yn unig ond efallai y bydd 
cyfleoedd pellach ar gyfer gwybodaeth a rhannu arfer gorau ar atebion statudol 
ledled y DU gyfan.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

HMae HMT yn berchen ar y polisi Lle i Anadlu ac SDRP a bydd yn noddi gyda Llywodraeth Cymru, MaPS, y Sector Dyled ehangach a’r Gwasanaeth Ansolfedd gan arwain y 
broses o ddatblygu’r cynlluniau gweithredu. Bydd rhanddeiliaid allweddol eraill yn cael eudefnyddio, yn ôl yr angen, wrth i’r rhaglen ddatblygu. 

30 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/810058/17June_CLEAN_response.pdf
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Sicrhau ystod ehangach o bartneriaid atgyfeirio dyled

Pwy y bydd yn eu helpu

Mae pobl sydd â gormod o ddyled yn fwy tebygol o fod yn ifanc, cael plant, rhentu, 
cael incwm isel, neu fod yn anabl ac mae lefelau uwch o ddyled hefyd mewn 
cymunedau lleiafrifoedd ethnig (fel carfan gyfun ac mewn cymunedau unigol 
penodol). Mae amrywiaeth fawr o amgylchiadau, gyda rhai agweddau sylfaenol 
cyffredin, bydd ehangu ystod y partneriaid atgyfeirio a chyfryngwyr dibynadwy yn 
gwella profiad mwy o bobl sydd ag angen dirfawr am y cyngor cywir ar ddyled31.14 

Y gweithgaredd cyflenwi 

Gan adeiladu ar y dysgu o’r Gronfa Cynghori Sengl yng Nghymru, bydd y 
gweithgaredd cyflenwi hwn yn gwella amlygrwydd ac effeithiolrwydd y sector cyngor 
ar ddyledion yn yr ecosystem cyngor a chymorth ehangach. Bydd yn adolygu ac yn 
gwella perthnasoedd ac yn ailddiffinio sut a phryd y mae sefydliadau’n atgyfeirio pobl 
am gyngor ar ddyled ac yna sut mae’r diwydiant cynghori ar ddyledion yn atgyfeirio 
pobl at sectorau cyngor arbenigol eraill i sicrhau eu bod yn cael y cymorth llawn, 
cyfannol sydd ei angen arnynt.   

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Mae’r dirwedd ddyled yn gymhleth, oherwydd natur dameidiog y ddarpariaeth 
a’r ffaith bod sawl pwynt mynediad. Mae pobl yn ei chael yn anodd deall y 
gwasanaethau sy’n cael eu cynnig a sut maent yn wahanol, gan gynnwys pa rai sydd 
am ddim32. Bydd atgyfeiriadau di-dor ac effeithlon ac amlinelliad clir o gyfrifoldebau 
rhwng sectorau a darparwyr yn cael effaith gadarnhaol ar brofiad y defnyddiwr. 

Gallai atgyfeiriadau o ffynonellau dibynadwy, dylanwadol gyrraedd pobl ar adegau 
allweddol (33 digwyddiadau mawr bywyd). Mae ymchwil flaenorol yn awgrymu y gallai 
atgyfeiriadau gan gyflogwyr, meddygon teulu a chanolfannau plant fod yn arbennig o 
effeithiol 34.

Mae hefyd grwpiau penodol sydd fel arfer yn profi canlyniadau gwaeth gan gynnwys 
cleientiaid â phroblemau iechyd meddwl, y rhai sydd â diffyg hyder mewn Saesneg 
ysgrifenedig / llafar a phobl sydd â diffyg hyder i ddeall gwybodaeth ariannol35. Gall 
proses atgyfeirio llyfnach a gwell defnydd o gyfryngwyr dibynadwy gan gynnwys 
grwpiau cymunedol lleol gael effaith gadarnhaol ar y rhai mwyaf anghenus.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Trwy gomisiynu cyngor ar ddyledion yn Lloegr ac adeiladu ar y dysgu o Gronfa 
Gynghori Sengl Llywodraeth Cymru, bydd MaPS yn darparu arweinyddiaeth 
ac yn cefnogi’r sector ar sut i wella’r ddarpariaeth o gymorth i unigolion mewn 
amgylchiadau bregus a grwpiau lleiafrifoedd ethnig trwy barhau i adeiladu’r sylfaen 
dystiolaeth ar gyfer adolygiad o’r broses ariannu a chomisiynu, p’un a yw’r model 
grantiau a chontractau cyfredol yn cefnogi ystod ehangach o bartneriaid atgyfeirio 
ac unrhyw broses neu bwynt penderfynu arall sy’n effeithio ar ganlyniadau’r 
grwpiau targed hyn.

 n Mae’r grŵp her, a’r sector ehangach wedi ymrwymo i’r egwyddor ond mae angen 
trafod ymhellach fanylion yr hyn sydd angen ei newid a chytundeb ar sut i gyflenwi 
- trafodaethau y bydd MaPS yn eu hwyluso yn 2021/22.

 n Bydd MaPS yn rhannu’r dysgu ehangach o’r ymchwil â Llywodraeth Cymru i lywio 
unrhyw gyllid yn y dyfodol ar gyfer gwasanaethau cynghori.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Bydd MaPS yn berchen ar y gweithgaredd hwn ac yn ei gyflenwi gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, y sector dyled ehangach, Gwasanaethau Ariannol, sefydliadau 
digwyddiadau bywyd a’r llywodraeth i ddeall a dogfennu’r pwyntiau poen a’r meysydd i’w gwella cyn cyd-ddylunio atebion i wella profiad y cwsmer o’r dechrau i’r diwedd.  

31 MaPS (2021) Arolwg Anghenion Dyled 2021 (ar ddod

32 Adolygiad tystiolaeth y Gwasanaeth Cynghori Ariannol (2018) ar gyfer

33

34 Ymchwil 2CV ar gyfer y Gwasanaeth Cyngor Arian ar ymyriadau cyngor dyled, 2015, heb ei 

35 gyhoeddi Ibid
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Hyb cynllunio ymddeol

Pwy y bydd yn eu helpu

Bydd yr hyb yn helpu oedolion o bob oed i baratoi a chynllunio ar gyfer ymddeol ac 
yn ddiweddarach mewn bywyd trwy eu cefnogi ar bob cam o’u taith pensiynau gyda’r 
camau sydd eu hangen i ddeall a gwella eu sefyllfa. Bydd yr hyb yn cael ei ddatblygu 
gan ddefnyddio egwyddorion cynhwysol yn ôl ddyluniad, a bydd yn darparu ar gyfer 
bywydau nad ydynt yn unionlin.

Y gweithgaredd cyflenwi 

Gan ddefnyddio arfer gorau partneriaid a diwydiant, bydd MaPS yn datblygu hyb 
cynllunio ymddeol i ddarparu gwybodaeth ac offer i ddefnyddwyr gynllunio ar gyfer 
ymddeol a diweddarach mewn bywyd. Bydd yr hyb yn datblygu i gynnwys offer 
a chanllawiau wedi’u teilwra, gan alluogi pobl i ddefnyddio eu data dangosfwrdd 
pensiwn o fewn yr offer a’r canllawiau rydym yn eu datblygu.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

“Mae chwarter y bobl 55 oed a hŷn ac sydd wedi ymddeol yn dweud nad ydynt yn gwybod 
maint eu cynilion pensiwn. Nid yw wyth o bob deg o bobl sydd â phensiwn cyfraniad 
diffiniedig (DC) wedi rhoi llawer o feddwl i faint y dylent fod yn ei dalu iddo i gynnal safon 
byw rhesymol pan fyddant yn ymddeol 36.”15

In 2018, the Adult Financial Capability Survey found that there is a distinct lack of Yn 
2018, canfu’r Arolwg Gallu Ariannol i Oedolion fod diffyg hyder amlwg wrth gynllunio 
ar gyfer y dyfodol yn eang ar draws y boblogaeth weithio, er enghraifft 66% o bobl 
ifanc 18-24 oed a 64% o fenywod o oedran gweithio ac, yn ddychrynllyd, mae 48% 
o’r rhai sy’n agosáu at oedran ymddeol (55-64) yn teimlo nad ydynt yn deall digon. 
Mae hyder yn amrywio rhywfaint yn ôl segment, ond mae o leiaf hanner pob segment 
yn teimlo nad ydynt yn deall; er enghraifft, 60% o Brofi anhasterau a 58% o Wedi’u 
gwasgu. 

Bydd yr hyb cynllunio ymddeol yn helpu i fagu hyder a dealltwriaeth pawb ledled y 
DU trwy roi mynediad iddynt i gyngor a chanllawiau clir, heb jargon ar sut i baratoi ar 
gyfer y cyfnod diweddarach mewn bywyd.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Yn 2021, dyrannodd MaPS arbenigwyr pwnc i ddatblygu strategaethau offer 
cwsmeriaid a digidol. Bydd yr arbenigwyr hyn yn gweithio gyda chwsmeriaid 
gan ddefnyddio ymagwedd profi a dysgu wedi’i gyd-ddylunio at gynnwys ac yn 
gweithio gyda diwydiant a phartneriaid ar strategaeth ddosbarthu ar gyfer yr hyb.

 n Bydd yr hyb cynllunio ymddeol yn ategu dangosfwrdd y pensiynau a bydd yn 
gysylltiedig â strategaeth ‘MaPS’ i drawsnewid canllawiau pensiwn dros y degawd 
nesaf 

 n Mae lansiad llawn ar y gweill ar gyfer 2023. Cyn hynny bydd MaPS yng Nghymru 
yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
i gefnogi eu 135,000 o aelodau ledled Cymru. Yn y cam cyntaf, bydd MaPS yn 
gweithio gyda Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Gwynedd.

 n Bydd Rheolwr Partneriaeth MaPS yng Nghymru yn defnyddio’r hyb fel rhan o’u 
pecyn cymorth, yn eu rhaglen barhaus o ymgysylltu â chyflogwyr yng Nghymru.

 n Bydd Rheolwr Gwlad MaPS Cymru yn gwneud cyflwyniadau rheolaidd ar fanteision 
defnyddio’r hyb i randdeiliaid allweddol.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Bydd MaPS yn cydgysylltu â chwmnïau gwasanaethau ariannol a chyflogwyr yng Nghymru i gefnogi datblygu a lansio’r hyb.

36 Awdurdod Ymddygiad Ariannol, Data Bwletin Mawrth 2018
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MOT canol oes

Pwy y bydd yn eu helpu

Offeryn / canllawiau yw’r MOT Canol Oes i annog unigolion i ymgysylltu â chynllunio 
ar gyfer cyfnod diweddarach mewn bywyd trwy asesiad cyfannol o’u hiechyd, cyllid 
a sgiliau. Ystyrir bod hyn yn hanfodol yn wyneb poblogaeth sy’n heneiddio, lle er 
gwaethaf codiadau i oedran Pensiwn y Wladwriaeth, mae nifer fawr o bobl dros 50 
oed yn parhau i adael y farchnad lafur yn gynamserol. 

Mae nifer o gyflogwyr arloesol wedi cydnabod buddion MOT Canol Oes ac yn eu 
hwyluso ar gyfer eu staff. Mae’r Llywodraeth am ehangu ei chyrhaeddiad a sefydlu’r 
MOT fel adnodd sydd ar gael yn eang ac a gefnogir gan gyflogwyr o bob maint.

Y gweithgaredd cyflenwi 

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cynnull Bwrdd MOT Canol Oes, dan 
gadeiryddiaeth y Gweinidog Pensiynau ac yn cynnwys MaPS, darparwyr pensiwn 
a diwydiant. Gan weithio’n agos gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau, bydd MaPS yn 
datblygu canllawiau MOT canol oes sy’n gysylltiedig â’r piler ariannol, wedi’i dargedu 
at bobl 40+ oed. Bydd y fenter hon yn defnyddio dysgu o fentrau sy’n bodoli eisoes a 
bydd MaPS yn darparu canllawiau maint blasu ar gyllid, ac yn cyfeirio at ganllawiau 
arbenigol lle bo hynny’n briodol. Bydd hyn yn rhan o biler ariannol yr MOT, a bydd yn 
eistedd ochr yn ochr â’r ddwy biler arall, sy’n ymwneud ag iechyd a gwaith.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Mae tua 18 miliwn o bobl ledled y DU yng nghanol oes (rhwng 40-65 oed) sy’n 
cynrychioli chwarter y boblogaeth. Bydd 10 miliwn ohonynt yn troi’n 55 y degawd 
hwn a gallent gyrchu eu cynilion pensiwn. Argymhellodd adolygiad annibynnol 2017 o 
Oedran Pensiwn y Wladwriaeth y gallai MOT Canol Oes gyfrannu at helpu pobl i lywio 
penderfyniadau ariannol cymhleth yn ymwneud ag ymddeol.37

Awgrymodd adolygiad annibynnol John Cridland o oedran Pensiwn y Wladwriaeth y 
byddai gwasanaeth o’r fath yn cefnogi oedolion i lywio’r nifer fawr o ddewisiadau y 
maent yn eu hwynebu 38. Mae hefyd wedi’i nodi fel offeryn a allai fod yn ddefnyddiol 
gan felinau meddwl a nifer o adrannau’r llywodraeth, yn arbennig o ystyried y 
gall pobl, erbyn iddynt gyrraedd oedran ymddeol, fod yn llawer anoddach cynnig 
canllawiau neu gyngor a all gael effaith. 16

Gan fod poblogaeth Cymru bellach yn un o genhedloedd y DU sy’n heneiddio’n 
gyflymach, bydd yn bwysig annog pobl i gynllunio tra’u bod yn dal i gael amser i gael 
effaith sylweddol.

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Yn 2021, cynhelir gweithgor gorchwyl a gorffen i ganolbwyntio ar bedair egwyddor 
ddylunio allweddol. 

• Cynnwys addysgol syml heb jargon,

• Cyflenwol - yn ymgorffori mentrau presennol y llywodraeth a diwydiant,

• Cyflymder - gan ddefnyddio dull profi a dysgu wedi’i ddilyn gan weithredu a 
chynnal a chadw ar gost isel

• Hygyrch a chynhwysol trwy ddylunio, wedi’i gyd-greu a’i gyflenwi gyda 

 n Bydd y lansiad yn cael ei gynllunio mewn partneriaeth â’r Adran Gwaith a 
Phensiynau, gwasanaethau ariannol, darparwyr pensiwn, cyflogwyr a rhanddeiliaid 
eraill, bydd MaPS yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o’r MOT canol oes

 n Ar ôl ei ddylunio, bydd MaPS yng Nghymru yn gweithio gyda chyflogwyr a chyrff 
aelodaeth cyflogwyr i godi ymwybyddiaeth o’r MOT canol oes.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Arweinir datblygiad yr MOT gan DWP a chaiff ei gefnogi gan MaPS a phartneriaid o’r sector gwasanaethau ariannol gan gynnwys Aviva a Legal & General. Yna bydd y lansiad 
yn cael ei gefnogi gan gyflogwyr lluosog sy’n cael eu canfod trwy reolwr partneriaeth MaPS Cymru.

37 https://www.gov.uk/government/publications/state-pension-age-independent-review-final-report

38 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/630065/state-pension-age-review-final-report.pdf
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Canllawiau lles ariannol ar gyfer cyfnod diweddarach mewn bywyd

Pwy y bydd yn eu helpu

Nod y fenter hon yw helpu’r 21% o’r boblogaeth yng Nghymru y cofnodwyd eu bod 
o oedran pensiwn yn 201939 i wneud y mwyaf o’r adnoddau sydd ar gael iddynt yn 
ystod eu hymddeoliad. Bydd yn helpu’r rhai sy’n 60 oed neu’n hŷn i gynllunio ar gyfer 
cyfnod diweddarach mewn bywyd. Bydd hyn yn cynnwys cymorth yn ymwneud 
â phenderfyniadau ymddeol, sgamiau pensiwn, atwrneiaeth, ewyllysiau, cam-drin 
economaidd a chyfeirio at ganllawiau arbenigol. Bydd y cynnwys cyfannol hwn ar 
gyfer cyfnod diweddarach mewn bywyd yn cael ei ddylunio’n gynhwysol i adlewyrchu 
anghenion gwahanol grwpiau, cael ei addasu ar gyfer canlyniadau cadarnhaol ar 
gyfer pob rhywedd, ac i ystyried sgiliau digidol a mynediad digidol y gynulleidfa 
darged.

Y gweithgaredd cyflenwi 

Gan weithio gyda phartneriaid a chael ei lywio gan ymchwil, bydd MaPS yn cydlynu 
coladu’r canllawiau a’r cymorth presennol mewn meysydd thematig eang gan 
gynnwys pensiynau, penderfyniadau ymddeol, atwrneiaet, cam-drin economaidd 
a gofal tymor hir i ddarparu canllawiau lles ariannol i helpu gyda’r penderfyniadau 
cymhleth sydd eu hangen i gynllunio ar gyfer cyfnod diweddarach mewn bywyd. Yna 
bydd y canllawiau ar gael trwy’r Hyb a sianeli allweddol eraill. 

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

O ystyried cymhlethdod penderfyniadau ymddeol, yn arbennig ers cyflwyno rhyddid 
pensiwn, bydd llawer o bobl yn ei chael yn anodd gwneud dewisiadau a fydd yn 
diwallu eu hanghenion orau yn ddiweddarach mewn bywyd.

Nid oedd 56%40 o’r boblogaeth yng Nghymru yn gwybod am sefydliadau na 
gwefannau a allai gynnig gwybodaeth ariannol am ddim neu fforddiadwy iddynt. 
Erbyn hyn nid yw penderfyniadau ymddeol, ar y cyfan, yn beth unwaith ac am byth. 
Mae’r penderfyniad ar sut i gyrhcu’ch pensiynau yn aml yn cynnwys buddsoddiadau 
y bydd angen eu monitro a’u hasesu dros hynt bywyd, gan gymryd camau a gwneud 
penderfyniadau i sicrhau canlyniad ymddeol boddhaol pan fydd person wedi rhoi’r 
gorau i weithio. Rydym yn gwybod y gall llawer o ffactorau, gan gynnwys heneiddio 
gwybyddol, ei gwneud yn anodd cymryd y camau a’r penderfyniadau hyn yn 
ddiweddarach mewn bywyd. 

Nododd cam gwrando Rhaglen Strategaeth y DU y byddai iaith safonol, syml sy’n 
canolbwyntio ar ddefnyddwyr mewn cyfathrebiadau yn helpu i wella dealltwriaeth ac 
ymgysylltiad ac y gallai canllawiau (digidol) wedi’i deilwra a’i bersonoli yn well helpu 
defnyddwyr i wneud penderfyniadau effeithiol.17

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Yn 2021 bydd MaPS yn ymgymryd ag ymchwil i ddatblygu canllawiau digidol 
ar gyfer cyfnod diweddarach mewn bywyd, a bydd dysgu’n cael ei ddatblygu o 
2022 ymlaen i greu cynnig canllawiau sianel omni y gellir ei gyflwyno trwy eraill i 
gyrraedd pobl lle maen nhw yn hytrach na disgwyl iddynt ddod i MaPS.

 n Creu deunydd safonol newydd y gellir ei ailddefnyddio a heb ei frandio i ganiatáu i 
fwy o bartneriaid gefnogi’r gynulleidfa darged trwy sawl sianel.

 n Gan weithio gyda CIPD Cymru, eu haelodau a chyflogwyr eraill, bydd Rheolwr 
Partneriaeth MaPS Cymru yn gweithio i ymgorffori canllawiau ar gyfer bywyd 
diweddarach i gefnogi lles ariannol yn y gweithle, gan gyfeirio’r wybodaeth fwyaf 
defnyddiol i gefnogi gwneud penderfyniadau da, yn arbennig ymhlith pobl sy’n 
ystyried ymddeol.

 n Bydd adnoddau’n cynnwys opsiynau digidol ac annigidol.

 n Bydd gwasanaethau ariannol, partneriaid a rhanddeiliaid eraill yn codi 
ymwybyddiaeth o’r canllawiau bywyd diweddarach sydd ar gael.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Bydd MaPS yn gweithio gyda phartneriaid gan gynnwys Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Age Cymru a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod canllawiau ariannol ar gyfer cyfnod  
ddiweddarach mewn bywyd yn diwallu anghenion ac amgylchiadau penodol y rhai mwyaf anghenus yng Nghymru.

39 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2019

40 https://www.fincap.org.uk/en/insights/financial-capability-in-the-uk--results-from-the-2018-survey
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Hyb Digidol

Pwy y bydd yn eu helpu

Bydd yr Hyb yn canolbwyntio i ddechrau ar fusnesau bach. Bydd yn galluogi 
cyflogwyr i wella eu dealltwriaeth o anghenion lles ariannol eu gweithlu. Mae 
cyflogwyr, yn arbennig busnesau bach, yn ffordd bwysig o gyrraedd pobl ar raddfa 
ofynnol ar ystod eang o faterion ariannol a lles.

Y gweithgaredd cyflenwi 

Mae datblygiad pecyn cymorth cyflogwr dan arweiniad MaPS yn adeiladu i mewn i 
weithgareddau lles ariannol ehangach ac yn cydnabod y llunio marchnad sydd eisoes 
ar y gweill ar raddfa sylweddol gyda darparwyr blaenllaw, gan gynnwys undebau 
credyd, sydd eisoes yn cynnig cymorth lles ariannol ac ystod o gynhyrchion ariannol 
i filiynau o weithwyr. Bydd gweithgarwch cyflenwi hefyd yn ystyried tueddiadau yn 
y farchnad sy’n gweld cyfuniad o gymorth lles corfforol, meddyliol ac ariannol, yn 
arbennig gan gyflogwyr mwy.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Ledled y DU, nid yw’r gweithle’n cael ei ddefnyddio’n gyson nac fel sianel effeithiol i 
wella lles ariannol gweithwyr. Mae tystiolaeth helaeth i egluro pam y dylai cyflogwyr 
ofalu am les ariannol a’i effaith ar ymgysylltiad gweithwyr, cynhyrchiant a risg41.

Bydd MaPS yn ymgysylltu â mudiadau presennol gan gynnwys y Bartneriaeth 
Economi Gynhwysol (CAU), y Gynghrair Cynhwysiant Ariannol (FIA) a’r National 
Wellness Conversation (DU) i drosoli ymchwil ac adnoddau newydd a photensial 
effaith gyfunol. 

Ffocws allweddol yw’r angen i ddarparu gwybodaeth a chanllawiau heb ddefnyddio 
jargon, ac i fod yn ofalus wrth ddefnyddio termau megis ‘cyfoeth’ a ‘gyrfa’ na all nifer 
sylweddol o bobl gysylltu â nhw. Mae angen ymgorffori natur hyblyg a byrhoedlog 
bywyd gwaith mewn cynnwys ac offer sydd wedi’u hanelu at gynilwyr, a rhaid 
cyflwyno’r wybodaeth a’r canllawiau hyn trwy wahanol sianeli a strategaethau 
cyfathrebu sy’n eu cyrraedd yn uniongyrchol.18 

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

Yn 2022 bydd MaPS yn dechrau datblygu hyb cyflogwr a fydd yn cynnwys dros amser 
yr elfennau dilynol:

 n Offeryn diagnostig i ganiatáu i gyflogwyr asesu anghenion lles ariannol gweithwyr

 n Fframwaith ‘eiliadau sy’n bwysig’ yn seiliedig ar ddigwyddiadau / cyfnodau bywyd 
neu sy’n sbarduno eiliadau i gyfeirio gweithwyr tuag at gymorth ynghylch arian, 
dyled a phensiynau

 n Modd y gall cyflogwyr ddeall yr ystod o ddewisiadau cynnyrch ariannol sydd ar 
gael iddynt i’w cynnig trwy’r gweithle (er nad argymhellion cynnyrch penodol)

 n Ffynhonnell y dystiolaeth orau sydd ar gael ar les ariannol yn y gweithle i gyflogwyr 
ei defnyddio wrth adeiladu’r achos dros ddarpariaeth o’r fath yn eu busnesau

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru 

Bydd MaPS yn arwain dyluniad a chynnwys y pecyn cymorth. Bydd MaPS yn annog cyflogwyr sy’n mabwysiadu yn gynnar i ddylanwadu ar gyflogwyr eraill, cyrff cyflogwyr a 
darparwyr gwasanaethau ariannol.

41 Ymchwil: Lles Ariannol: Y Tabŵ Olaf yn y Gweithle? | Cymdeithas Gwobrwyo a Buddion Gweithwyr (reba.global)
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Cymorth lles ariannol wedi’i deilwra ar gyfer menywod yn y gweithle

Pwy y bydd yn eu helpu

Bydd y gweithgaredd hwn yn cefnogi pawb, ond menywod yn benodol, sy’n ceisio 
cydbwyso gofynion bywyd teuluol a gwaith neu redeg busnes a’u galluogi i wneud 
penderfyniadau ariannol gwybodus sy’n cynorthwyo eu lles ariannol tymor hir, yn 
arbennig cynllunio pensiwn. 

Y gweithgaredd cyflenwi 

Bydd arfer gorau a chanllawiau gyda ffocws penodol ar anghenion menywod yn cael 
eu cynnwys yn Hyb Partneriaeth MaPS B2B. Bydd hyn yn helpu cyflogwyr i ddarparu’r 
cymorth lles ariannol gywir i fenywod ar yr adegau allweddol sy’n bwysig. 

Bydd MaPS yn gweithio gyda darparwyr pensiwn, gwasanaethau ariannol a 
chyflogwyr mawr i gyfeirio pobl at arfer gorau sy’n bodoli neu greu cynnwys newydd 
lle mae bylchau yn y ddarpariaeth yn cael eu nodi.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Canolbwyntiodd adroddiad APPG Menywod a Gwaith 2020 ar Les Menywod yn y 
Gwaith a sut i ehangu lles gweithwyr i gynnwys iechyd ariannol a chanlyniadau gwell 
ar sail rhywedd i fenywod 42.

Yn 2018, adroddodd Insuring Women’s Futures fod bywydau gwaith menywod yn fwy 
tebygol o gael eu heffeithio gan gyfrifoldebau gofalu sy’n cyfrannu at lai o wytnwch 
ariannol ym mywyd oedolion ac yn ddiweddarach mewn bywyd. 

Mae’n bwysig nodi bod gan 490,000 o bobl yn y DU fwy nag un swydd ac y mae 69% 
ohonynt yn fenywod. Mae angen cymorth ar gyflogwyr hefyd i ddeall yr anghenion a 
darparu’r hyblygrwydd cywir i’w gweithwyr rhan amser.43

Mae’r FSB wedi amlygu ystod o faterion sy’n wynebu menywod entrepreneuraidd 
gan gynnwys mynediad at gyllid ac ofn dyled ac mae’r ymchwil hefyd yn dangos bod 
BbaChau dan arweiniad Gwrywod bum gwaith yn fwy tebygol uwchraddio hyd at £1 
miliwn o drosiant na BbaChau dan arweiniad menywod44.

Mae canfyddiadau gan y Sefydliad Polisi Pensiynau (PPI) yn awgrymu bod menywod 
a oedd yn ymddeol yn 2020 i fod i dderbyn dim ond £11,760 y flwyddyn ar gyfartaledd 
yng nghyfanswm incwm y pensiwn - gan gynnwys pensiwn y wladwriaeth. Mewn 
cymhariaeth, y ffigur hwn oedd £16,330 ar gyfartaledd ar gyfer dynion - bwlch incwm 
pensiwn o 28 y cant. 19 

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Gan weithio gydag eraill, bydd MaPS yn codi ymwybyddiaeth o addewidion Oriau 
Gweithio a Byw Hyblyg Ariannol Insuring Women’s Future (IWF).

 n Bydd MaPS yn sicrhau bod gan yr hyb cyflogwyr digidol gynnwys rhywedd-benodol 
sy’n gyrru effeithiau lles ariannol cadarnhaol at fenywod. Er enghraifft, offeryn i 
helpu menywod i ragamcanu eu pensiynau, gan ganiatáu iddynt ystyried unrhyw 
fylchau yn eu gyrfaoedd.

 n Unwaith y bydd yr hyb digidol ar gyfer cyflogwyr yn ei le, bydd Tîm Partneriaeth 
MaPS yn cefnogi cyflogwyr i greu strategaethau lles ariannol gyda ffocws penodol 
ar yrru canlyniadau cadarnhaol at fenywod.

 n Canfu Adolygiad Rose 2019 o entrepreneuriaid benywaidd mai’r prif rwystr 
i fenywod sy’n entrepreneuriaid yw cyfrifoldebau gofal teulu45. Mae’r grŵp 
hwn hefyd wedi cael ei effeithio’n arbennig gan Covid a chyfrifoldebau gofalu 
ychwanegol. Gan weithio gyda bwrdd Adolygiad Rose, Cyngor Buddsoddi mewn 
Menywod, HMT, Strategaeth Ynni Busnes a Diwydiannol (BEIS), NatWest a Coutts, 
bydd MaPS yn ategu eu gwaith presennol i gynyddu faint o gymorth sydd ar gael i 
entrepreneuriaid benywaidd a hyrwyddo anghenion entrepreneuriaid benywaidd.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru - Bydd MaPS yn arwain y broses o ddatblygu’r hyb Cyflogwyrr Digidol a bydd yn gweithio gyda chyflogwyr, 
y gwasanaethau ariannol ac eraill yng Nghymru fel Chwarae Teg a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, i nodi cynnwys sy’n arwain y diwydiant ar weithio hyblyg, 
entrepreneuriaeth ac absenoldeb rhiant. 

42 https://connectpa.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Women-and-work-Annual-report-2020.pdf

43 https://www.pensionspolicyinstitute.org.uk/press/ppi-in-the-press/posts/2016/march/the-under-pensioned-2016/

44 Ffederasiwn y Busnesau Bach (FSB). “Women in Enterprise: The Untapped Potential.” (2016)

45 Adolygiad Rose o Entrepreneuriaeth Benywaidd (publishing.service.gov.uk)

Cynllun Cyflenwi Cymru - Adroddiad Cynnydd 54

https://www.express.co.uk/latest/state-pension/
https://connectpa.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Women-and-work-Annual-report-2020.pdf
https://www.pensionspolicyinstitute.org.uk/press/ppi-in-the-press/posts/2016/march/the-under-pensioned-2016/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/784324/RoseReview_Digital_FINAL.PDF


Cefnogi lles ariannol trwy Wasanaethau a Systemau Iechyd Meddwl

Pwy y bydd yn eu helpu

Bydd rhai pobl sydd â phroblemau ynghylch arian ac iechyd yn cyrchu therapïau 
seicolegol cymunedol neu ofal sylfaenol y GIG/Gwasanaeth Iechyd i gefnogi eu 
problem iechyd meddwl. Bydd y gweithgaredd hwn yn cefnogi cyngor a chymorth 
arall i therapyddion a staff cymorth i gydnabod ac ymateb yn ddigonol i gleifion â 
phroblemau ariannol cysylltiedig a chyfeirio neu ailgyfeirio at wasanaethau priodol 
eraill, a lle bo hynny’n briodol, darparu ymateb cyntaf sylfaenol i’r broblem ariannol yn 
y gwasanaeth iechyd. Mae hyn yn unol â pholisïau amrywiol y gwasanaeth iechyd ar 
ofal wedi’i bersonoli neu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.  

Y gweithgaredd cyflenwi 

Bydd MaPS yn cydweithio â GIG Cymru a phartneriaid eraill, i dreialu a chyflenwi 
cymorth lles ariannol drwy systemau iechyd. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant i 
dywyswyr arian MaPS, atgyfeiriadau uniongyrchol i gyngor ar ddyled a chanllawiau ar 
arian a phensiynau. 

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 

Yn ôl yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn 2018, roedd mesurau lles meddyliol yn 
awgrymu bod Cymru’n gwneud ychydig yn waeth na chenhedloedd eraill y DU yn 
gyffredinol. Roedd y dangosydd lles meddwl gyda’r canlyniadau gwaethaf i bob un 
o bedair gwlad y DU yn seiliedig ar gwestiwn ynghylch lefel y gorbryder a deimlwyd 
ddoe. Mewn cyferbyniad, nododd canrannau uwch o’r boblogaeth ym mhob gwlad 
lefel uchel o hapusrwydd a lefel uchel o foddhad bywyd. 

Yn ogystal â hyn, mae rhagnodi cymdeithasol wedi’i seilio ar y gydnabyddiaeth 
bod problemau iechyd yn gysylltiedig â materion ehangach i lawer o bobl ac y gall 
mynediad at gymorth gyda’r materion hynny sicrhau gwelliannau mwy cynaliadwy 
mewn canlyniadau iechyd. Gall gweithio i fynd i’r afael â lles ariannol gwael drwy 
ragnodi cymdeithasol fod o fudd i les ehangach. 

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

 n Bydd MaPS yn sefydlu grŵp prosiect i gydlynu a goruchwylio ymgysylltiad a 
datblygiadau gyda systemau GIG Cymru.

 n Bydd yn cydweithredu’n agos â gwasanaethau GIG Cymru yn genedlaethol i 
gynllunio cynllunio cynyddrannol, treialu a chyflwyno.

 n Bydd MaPS yn cymryd rhan mewn arweinyddiaeth meddwl system genedlaethol 
GIG Cymru a chodi ymwybyddiaeth i baratoi systemau.

 n Arweinir hyn trwy wasanaethau gwaith cymdeithasol cymunedol a 
gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol a chymunedol perthnasol. Gallai hyn 
hefyd gynnwys gwasanaethau cymorth a sefydliadau trydydd sector.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Bydd MaPS yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a’r 7 Bwrdd Iechyd yng Nghymru, ac ymgysylltu’n agos â rhanddeiliaid â gwasanaethau cymorth iechyd 
blaenllaw’r Gwasanaeth Iechyd a’r gymuned.
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Mae angen i bawb fod yn hyderus yn ddigidol

Pwy y bydd yn eu helpu
Mae angen ymrwymiad traws-sector i gefnogi pawb i ennill y cymhelliant, yr hyder a’r 
sgiliau er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus a dewis sut maent yn cymryd rhan 
yn ein byd cynyddol ddigidol, ac yn gwneud y gorau ohono46.
Mae sgiliau digidol yn hanfodol i staff rheng flaen a dinasyddion, yn arbennig os ydym 
am sicrhau bod pawb yng Nghymru yn gallu mwynhau dyfodol ariannol iach a chael 
cyfle i wneud y gorau o’u harian a’u pensiynau. Mae Strategaeth Ddigidol Cymru (2021) 
yn nodi’n glir, i bobl na allant, neu sy’n penderfynu peidio â chymryd rhan yn ddigidol, 
fod yn rhaid i ffyrdd eraill o gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru 
barhau i fod ar gael.

Y gweithgaredd cyflenwi 

Dan arweiniad Llywodraeth Cymru, anogir sefydliadau ledled Cymru i ymrwymo 
i weithio gyda ‘Cymunedau Digidol Cymru; hyder digidol, iechyd a lles’ i gynnal 
asesiad sgiliau digidol sylfaenol o staff a sicrhau eu bod wedyn yn darparu cymorth/
adnoddau priodol i ddatblygu’r sgiliau digidol angenrheidiol.

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol 
Trwy Arolwg Cenedlaethol Cymru rydym yn gwybod nad yw 10% o bobl 16 oed a 
hŷn yng Nghymru yn defnyddio’r rhyngrwyd yn bersonol. Rydym yn gwybod mai’r 
rhai lleiaf tebygol o ddefnyddio’r rhyngrwyd yn bersonol yw pobl hŷn, preswylwyr tai 
cymdeithasol, pobl anabl a’r rhai sy’n ddi-wait/ yn economaidd anweithgar. 
Yn ogystal, nid oes gan 27% o oedolion Cymru (16 oed a hŷn) y pum sgil ddigidol 
sylfaenol gydnabyddedig sydd eu hangen i gymryd rhan mewn cymdeithas ddigidol. 
Mae 18,000 o adeiladau yng Nghymru yn dal heb gysylltiad band eang digonol a 
gallent fod yn gymwys i dderbyn un o dan y gwasanaeth band eang cyffredinol.47

Mae ymchwil a phrofiad yn dangos bod pobl sydd â gallu neu fynediad digidol isel neu 
ddim o gwbl o dan anfantais mewn sawl ffordd. 
Mae dinasyddion sydd â sgiliau digidol sylfaenol yn fwy tebygol o wirio eu balans banc, 
yn fwy tebygol o adneuo arian mewn cyfrif cynilo a byddant yn ennill mwy. Dangosir y 
tueddiadau hyn ar draws pobl o bob lefel incwm. 
Mae data Cyngor ar Bopeth48 yn dangos bod mwy nag 1 o bob 6 o bobl yn ei chael yn 
anodd fforddio’u band eang. Ar ddiwedd 2020 amcangyfrifwyd bod 2.3 miliwn o bobl 
(DU) wedi cwympo ar ôl ar eu bil band eang.20 

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

Nod rhaglen gaffaeliedig ‘Cymunedau Digidol Cymru Cymru: hyder digidol, iechyd a 
lles’ yw:

 n Cefnogi sefydliadau i ymgorffori cynhwysiant digidol.

 n Darparu hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr i ymgysylltu ag, a datblygu sgiliau 
digidol eu hunain a’r dinasyddion y maent yn eu cefnogi.

 n Cefnogi sefydliadau i ddatblygu cynigion am gyllid sy’n ceisio mynd i’r afael â 
chynhwysiant digidol.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda ‘Cymunedau Digidol Cymru: hyder digidol, iechyd a lles’ yn ymdrechu i sicrhau bod pob sector yn chwarae rhan weithredol a 
chynaliadwy wrth gynorthwyo pob dinesydd i ddod yn hyderus yn ddigidol.

46 https://gov.wales/digital-inclusion-forward-look-towards-digitally-confident-wales-html#section-56791

47 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/209441/connected-nations-2020-wales.pdf

48 https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-citizens-advice-works/media/press-releases/more-than-one-in-six-struggling-to-afford-broadband/
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Mynediad at Arian Parod a Gwasanaethau

Pwy y bydd yn eu helpu

Mae taliadau digidol yn cynnig buddion i lawer ond mae’n debygol y bydd effaith 
symud yn rhy gyflym tuag at gymdeithas heb arian yn cael ei theimlo fwyaf gan y 
rhai sy’n byw mewn tlodi, pobl hŷn a chymunedau gwledig sydd wedi’u cau allan yn 
ddigidol ac sy’n ei chael yn anodd wrth i wasanaethau symud ar-lein, y rhai yr effeithir 
arnynt yn ffisegol neu’n ddaearyddol gan gau ATM neu fanciau a’r rhai sy’n wynebu 
rhwystrau wrth geisio agor cyfrif banc. Y neges allweddol gan y sector ariannol yw na 
fydd y DU yn barod i fynd yn ddi-arian parod nes y gellir dod o hyd i atebion i sicrhau 
na fydd unrhyw un yn cael ei adael ar ôl. 

Y gweithgaredd cyflenwi 

Er bod rhai gweithgareddau cynhwysiant ariannol yn ymwneud â materion y tu hwnt i 
reolaeth Llywodraeth Cymru rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i fynd ati i chwilio 
am gyfleoedd i ymgysylltu a dylanwadu ar lefel y DU. Gweledigaeth Llywodraeth 
Cymru yw i Gymru fod yn lle y bydd pawb yn gallu cyrchu eu harian eu hunain yn 
ddi-dâl, boed hynny trwy ddulliau awtomataidd neu dros y cownter ac yn ogystal â 
gallu cyrchu ystod o wasanaethau a chynhyrchion ariannol fforddiadwy i weddu i 
anghenion unigol.  

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol t

Er bod y defnydd o arian parod yn dirywio mae’n parhau i fod yn ddull talu pwysig i 
lawer, gan gynnwys y rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Er nad yw hwn yn 
faes datganoledig, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i wneud 
popeth o fewn ei gallu i sicrhau bod gan Gymru lais yn y penderfyniadau a wneir. 

Mae ymchwil wedi dangos y byddai amcangyfrif o 5.4 miliwn (10%) o oedolion yn 
y DU yn ei chael yn anodd ymdopi mewn cymdeithas heb arian parod ac y gallent 
wynebu risgiau cynyddol o ynysu, camfanteisio, dyled a chostau cynyddol. 

Mae arolwg bywydau ariannol 2020 yn nodi bod 1.2 miliwn (2.3%) o oedolion yn y 
DU wedi ‘colli bancio’ ym mis Chwefror 2020. Ar gyfer y rhai a ryddhawyd o’r carchar 
yn ddiweddar neu’r rhai a allai fod wedi profi cyfnodau o ddigartrefedd mae cael 
mynediad i gyfrif fanc yn allweddol i gael eu cynnwys yn ariannol a chael eu bywydau 
yn ôl ar y trywydd iawn 

O ran anhawster cyrraedd banc, Cymru sy’n gwneud waethaf o’r pedair gwlad ar 21%, 
ac mae’n cynnwys dwy o’r chwe ardal waethaf yn y DU, Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 
(22%) a Dwyrain Cymru (19%).

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn 

 n Ymgysylltu ag Undebau Credyd a thîm Prosiect Banc Cambria i alluogi darparu 
gwasanaethau bancio ledled Cymru 

 n Codi ymwybyddiaeth o argaeledd cyfrifon banc sylfaenol di-ffi a’r buddion y gallant 
eu cynnig

 n Ymgysylltu â LINK a phartneriaid cymunedol lleol i hyrwyddo tudalen we Link 
‘awgrymu gwefan’ 

 n Ymgysylltu â Link a rhanddeiliaid i sicrhau bod safleoedd Cymraeg ychwanegol yn 
cael eu hystyried fel rhan o’r broses genedlaethol o gyflwyno peilotiaid Mynediad 
Cymunedol i Arian Parod

 n Blaenoriaethu ymgysylltu â Grŵp Strategaeth Arian Parod y Cyd-awdurdodau 
(JACS)

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru   

Mae mynd i’r afael â chynhwysiant ariannol yn fater traws-Lywodraethol ac yn un y mae holl adrannau Llywodraeth Cymru yn cyfrannu ato. Bydd LlC yn parhau i gysylltu 
â chydweithwyr mewnol, rhwydwaith LINK, rheoleiddwyr diwydiant, Undebau credyd, HelpwrArian, gwasanaethau prawf, y sector gwybodaeth a chyngor, banciau, grwpiau 
cymunedol a darparwyr gwasanaeth i ymgysylltu a dylanwadu ar lefel y DU er mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol i ddinasyddion Cymru.
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Arweinwyr Ariannol – wrthi’n datblygu sgiliau, rhannu dealltwriaeth, gwella bywydau

Pwy y bydd yn eu helpu

Mae Arweinwyr Ariannol yn agored i unrhyw unigolyn, tîm neu sefydliad sy’n rhoi 
canllawiau ariannol heb eu rheoleiddio fel rhan o’u cymorth. Mae gennym dri phrif 
grŵp cynulleidfa. 

Ymarferwyr: gweithwyr rheng flaen a gwirfoddolwyr, rheolwyr tîm a phenaethiaid 
Sefydliadol, i helpu eu cleientiaid ymhellach ac osgoi ‘ailadrodd busnes’ fel y gallant 
gefnogi mwy o bobl. I ddysgu, datblygu a symud ymlaen yn broffesiynol. I uwchsgilio 
aelodau’r tîm a’u cefnogi yn eu rôl i gael y canlyniadau gorau i gleientiaid. 

Y gweithgaredd cyflenwi 

Mynediad at adnoddau unigryw ac am ddim  

Y Fframwaith Cymhwysedd Canllawiau Ariannol Wrthi’n diffinio’r cymwyseddau 
craidd ar gyfer canllawiau ariannol da, diogel heb eu rheoleiddio, o’r lefel sylfaen i 
barthau technegol 

Canllawiau fframwaith, offer mapio a datblygu Wrthi’n llywio’r fframwaith, yn asesu 
sgiliau ac yn nodi bylchau hyfforddi. 

Rhwydweithiau Arweinwyr Ariannol Cymunedau dysgu ar gyfer ymarferwyr, sy’n 
cynnwys Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru 

Adnoddau e-ddysgu a gwobr cydnabyddiaeth canllawiau ariannol wedi’u cymeradwyo 
gan City & Guilds Ar gael i bartneriaid peilot, gan ategu hyfforddiant mewnol

Tystiolaeth a’r cyd-destun cenedlaethol

Mae cannoedd ar filoedd o “ymarferwyr” yn cyflwyno Canllawiau Ariannol ar ryw ffurf 
neu’i gilydd, yn aml i gleientiaid bregus a’r rhai mwyaf anghenus. 

Nid yw’r mwyafrif helaeth yn gweithio mewn canolfannau Canllawiau Ariannol 
pwrpasol, maent yn helpu cwsmeriaid ag arian fel rhan o’u rôl ehangach - er enghraifft 
Swyddogion Tai, Rhagnodwyr Cymdeithasol, gweithwyr Iechyd Meddwl neu Gorfforol. 
Mae’r sefydliadau a’r unigolion sy’n “cyflenwi Canllawiau Ariannol” mewn rhyw ffordd 
neu’i gilydd, yn anhygoel o amrywiol. 

Nid oes cyd-ddealltwriaeth ynghylch beth yw Canllawiau Ariannol, ei ehangder, ei 
ddyfnder, ei gymhlethdod, ei bwysigrwydd na lle mae’r ffiniau’n sefyll gyda chyngor 
rheoleiddiedig. 

Mae hyfforddiant ac adnoddau yn dameidiog ac nid ydynt o reidrwydd yn hygyrch, 
prin iawn yw’r cyfleoedd i unigolion sy’n gweithio mewn gwasanaethau rheng flaen 
ddysgu a rhannu arfer da ynghylch sut i wella sgiliau ariannol y bobl y maent yn eu 
gwasanaethu yn fwyaf effeithiol. 

Tuag at effaith ar raddfa ofynnol yng Nghymru

Gan adeiladu ar y fforymau gallu ariannol presennol yng Nghymru, datblygu 
Rwydwaith Canllawiau Ariannol ledled Cymru. 

Creu e-ddysgu a threialu ar draws y pedair gwlad. 

MaPS i weithio gyda phartneriaid i adeiladu’r achos busnes i ddatblygu’r cynllun 
peilot yn rhaglen waith gynaliadwy, tymor hir.

Arweinwyr, partneriaid a chyflenwi newid yng Nghymru   

Bydd MaPS yn gweithio gyda sefydliadau ledled Cymru sy’n darparu canllawiau ariannol ar draws y sector cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector preifat i ymgysylltu â’r 
rhaglen arweinwyr ariannol.
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